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รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย๑ 
   

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ตราไว- ณ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

เป4นป5ที่ ๕๒ ในรัชกาลป7จจุบัน 
 
ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเป4นอดีตภาค ๒๕๔๐ พรรษา ป7จจุบันสมัย จันทรคติ

นิยม พฤษภสมพัตสร อัสสยุชมาส ศุกลป7กษ8 ทสมีดิถี สุริยคติกาล ตุลาคมมาส เอกาทสมสุรทิน โสร
วาร โดยกาลบริเฉท 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก

รีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าโปรดกระหม�อมให-ประกาศว�า 
โดยท่ีประเทศไทยได-มี รัฐธรรมนูญประกาศใช-เป4นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุขมาเป4นเวลากว�าหกสิบห-าป5แล-ว ในช�วงระยะเวลา
ดังกล�าว ได-มีการยกเลิกและแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหลายคร้ัง แสดงว�ารัฐธรรมนูญย�อมเปลี่ยนแปลง
ได-ตามความเหมาะสมแห�งกาลเวลาและสภาวการณ8ของบ-านเมือง รัฐธรรมนูญจะต-องกําหนด
กฎเกณฑ8สําคัญท่ีกระจ�างแจ-ง ชัดเจน สามารถใช-เป4นหลักในการปกครองประเทศและเป4นแนวทางใน
การจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนซึ่งสอดคล-องกับรัฐธรรมนูญได- และโดยท่ี
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย แก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ได-บัญญัติให-มีสภาร�างรัฐธรรมนูญ
ข้ึน ประกอบด-วยสมาชิกท่ีได-รับเลือกต้ังจากรัฐสภาจํานวนเก-าสิบเก-าคน มีหน-าท่ีจัดทําร�างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม�ท้ังฉบับเพ่ือเป4นพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมือง และได-ทรงพระกรุณาโปรดเกล-าโปรด
กระหม�อมให-สมาชิกสภาร�างรัฐธรรมนูญเข-าเฝHาทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระแสพระราช
ดํารัสเพ่ือเป4นสิริมงคลแก�การทํางาน ภายหลังจากน้ันสภาร�างรัฐธรรมนูญได-จัดทําร�างรัฐธรรมนูญโดย
มีสาระสําคัญเป4นการส�งเสริมและคุ-มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให-ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช-อํานาจรัฐเพ่ิมข้ึน ตลอดท้ังปรับปรุงโครงสร-างทางการเมืองให-มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ท้ังน้ี โดยได-คํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเป4นสําคัญ และ
ได-ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่ง
แก-ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย แก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ 
แล-ว ทุกประการ 

 
เม่ือรัฐสภาได-พิจารณาร�างรัฐธรรมนูญท่ีสภาร�างรัฐธรรมนูญจัดทําข้ึนอย�างรอบคอบ

แล-ว ได-ลงมติเห็นชอบให-นําร�างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล-าทูลกระหม�อมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๔/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน-า ๑/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
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ให-ประกาศใช-เป4นรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดําริว�า สมควรพระราชทาน
พระบรมราชานุมัติตามมติของรัฐสภา 

 
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกล-าเหนือกระหม�อมให-ตรารัฐธรรมนูญแห�ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับน้ีขึ้นไว-ให-ใช-แทนรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งได-
ตราไว- ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ต้ังแต�วันประกาศน้ีเป4นต-นไป 

 
ขอปวงชนชาวไทยจงร�วมจิตร�วมใจสมัครสโมสรเป4นเอกฉันท8 ในอันท่ีจะปฏิบัติตาม

และพิทักษ8รักษารัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยน้ี เพ่ือธํารงคงไว-ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและ
นํามาซึ่งความผาสุกสิริสวัสด์ิ พิพัฒนชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร แก�อาณาประชา
ราษฎรท่ัวสยามรัฐสีมา สมด่ังพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการ เทอญ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๑  ประเทศไทยเป4นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบ�งแยกมิได- 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8

ทรงเป4นประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเป4นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย8ผู-ทรงเป4น

ประมุขทรงใช-อํานาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๔  ศักด์ิศรีความเป4นมนุษย8 สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย�อมได-รับความ

คุ-มครอง 
 
มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไม�ว�าเหล�ากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย�อมอยู�ในความ

คุ-มครองแห�งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน 
 
มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเป4นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย 

กฎ หรือข-อบังคับ ขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี บทบัญญัติน้ันเป4นอันใช-บังคับมิได- 
 
มาตรา ๗  ในเม่ือไม�มีบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแก�กรณีใด ให-วินิจฉัยกรณี

น้ันไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุข 
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย8 
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มาตรา ๘  องค8พระมหากษัตริย8ทรงดํารงอยู�ในฐานะอันเป4นท่ีเคารพสักการะ ผู-ใดจะ
ละเมิดมิได- 

ผู-ใดจะกล�าวหาหรือฟHองร-องพระมหากษัตริย8ในทางใด ๆ มิได- 
 
มาตรา ๙  พระมหากษัตริย8ทรงเป4นพุทธมามกะ และทรงเป4นอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริย8ทรงดํารงตําแหน�งจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริย8ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักด์ิ

และพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8 
 
มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริย8ทรงเลือกและทรงแต�งต้ังผู-ทรงคุณวุฒิเป4นประธาน

องคมนตรีคนหน่ึงและองคมนตรีอ่ืนอีกไม�เกินสิบแปดคนประกอบเป4นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน-าท่ีถวายความเห็นต�อพระมหากษัตริย8ในพระราชกรณียกิจท้ัง

ปวงท่ีพระมหากษัตริย8ทรงปรึกษา และมีหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๑๓  การเลือกและแต�งต้ังองคมนตรีหรือการให-องคมนตรีพ-นจากตําแหน�ง 

ให-เป4นไปตามพระราชอัธยาศัย 
ให-ประธานรัฐสภาเป4นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังประธาน

องคมนตรีหรือให-ประธานองคมนตรีพ-นจากตําแหน�ง 
ให-ประธานองคมนตรีเป4นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังองคมนตรีอ่ืน

หรือให-องคมนตรีอ่ืนพ-นจากตําแหน�ง 
 
มาตรา ๑๔  องคมนตรีต-องไม�เป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

กรรมการการเลือกต้ัง ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดิน ข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ-าหน-าท่ีอ่ืนของ
รัฐ หรือสมาชิกหรือเจ-าหน-าท่ีของพรรคการเมือง และต-องไม�แสดงการฝ7กใฝRในพรรคการเมืองใด ๆ 

 
มาตรา ๑๕  ก�อนเข-ารับหน-าท่ี องคมนตรีต-องถวายสัตย8ปฏิญาณต�อพระมหากษัตริย8

ด-วยถ-อยคําดังต�อไปน้ี 
“ข-าพระพุทธเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย8ปฏิญาณว�า ข-าพระพุทธเจ-าจะ

จงรักภักดีต�อพระมหากษัตริย8 และจะปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความซื่อสัตย8สุจริต เพ่ือประโยชน8ของประเทศ
และประชาชน ท้ังจะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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มาตรา ๑๖  องคมนตรีพ-นจากตําแหน�งเม่ือตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการ
ให-พ-นจากตําแหน�ง 

 
มาตรา ๑๗  การแต�งต้ังและการให-ข-าราชการในพระองค8และสมุหราชองครักษ8พ-น

จากตําแหน�งให-เป4นไปตามพระราชอัธยาศัย 
 
มาตรา ๑๘  ในเม่ือพระมหากษัตริย8จะไม�ประทับอยู�ในราชอาณาจักร หรือจะทรง

บริหารพระราชภาระไม�ได-ด-วยเหตุใดก็ตาม จะได-ทรงแต�งต้ังผู-ใดผู-หน่ึงเป4นผู-สําเร็จราชการแทน
พระองค8 และให-ประธานรัฐสภาเป4นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีพระมหากษัตริย8มิได-ทรงแต�งต้ังผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8

ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีท่ีพระมหากษัตริย8ไม�สามารถทรงแต�งต้ังผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8
เพราะยังไม�ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืน ให-คณะองคมนตรีเสนอช่ือผู-ใดผู-หน่ึงซึ่งสมควรดํารง
ตําแหน�งผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ต�อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือรัฐสภาให-ความเห็นชอบ
แล-ว ให-ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย8 แต�งต้ังผู-น้ันเป4นผู-สําเร็จราชการ
แทนพระองค8 

ในระหว�างท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ ให-วุฒิสภาทํา
หน-าท่ีรัฐสภาในการให-ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๒๐  ในระหว�างท่ีไม�มีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ตามท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา 

๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให-ประธานองคมนตรีเป4นผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8เป4นการช่ัวคราวไปพลาง
ก�อน 

ในกรณีท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ซึ่งได-รับการแต�งต้ังตามมาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๙ ไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-ประธานองคมนตรีทําหน-าท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8
เป4นการช่ัวคราวไปพลางก�อน 

ในระหว�างท่ีประธานองคมนตรีเป4นผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ตามวรรคหน่ึง หรือ
ในระหว�างท่ีประธานองคมนตรีทําหน-าท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ตามวรรคสอง ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหน-าท่ีในฐานะเป4นประธานองคมนตรีมิได- ในกรณีเช�นว�าน้ี ให-คณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหน่ึงข้ึนทําหน-าท่ีประธานองคมนตรีเป4นการช่ัวคราวไปพลางก�อน 

 
มาตรา ๒๑  ก�อนเข-ารับหน-าท่ี ผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ซึ่งได-รับการแต�งต้ังตาม

มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต-องปฏิญาณตนในท่ีประชุมรัฐสภาด-วยถ-อยคําดังต�อไปน้ี 
“ข-าพเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว�า ข-าพเจ-าจะจงรักภักดีต�อพระมหากษัตริย8 

(พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความซื่อสัตย8สุจริต เพ่ือประโยชน8ของประเทศและ
ประชาชน ท้ังจะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

ในระหว�างท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ ให-วุฒิสภาทํา
หน-าท่ีรัฐสภาตามมาตราน้ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๒๒  ภายใต-บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติให-เป4นไปโดยนัยแห�งกฎ
มณเฑียรบาลว�าด-วยการสืบราชสันตติวงศ8 พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 

การแก-ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว�าด-วยการสืบราชสันตติวงศ8 พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ เป4นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย8โดยเฉพาะ เม่ือมีพระราชดําริประการใด ให-คณะ
องคมนตรีจัดทําร�างกฎมณเฑียรบาลแก-ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลเดิม ข้ึนทูลเกล-าทูลกระหม�อมถวาย
เพ่ือมีพระราชวินิจฉัย เม่ือทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล-ว ให-ประธานองคมนตรี
ดําเนินการแจ-งประธานรัฐสภาเพ่ือให-ประธานรัฐสภาแจ-งให-รัฐสภาทราบ และให-ประธานรัฐสภาลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ และเม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-ว ให-ใช-บังคับเป4น
กฎหมายได- 

ในระหว�างท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ ให-วุฒิสภาทํา
หน-าท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีราชบัลลังก8หากว�างลงและเป4นกรณีท่ีพระมหากษัตริย8ได-ทรง

แต�งต้ังพระรัชทายาทไว-ตามกฎมณเฑียรบาลว�าด-วยการสืบราชสันตติวงศ8 พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
แล-ว ให-คณะรัฐมนตรีแจ-งให-ประธานรัฐสภาทราบ และให-ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือ
รับทราบและให-ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค8พระรัชทายาทข้ึนทรงราชย8เป4นพระมหากษัตริย8สืบไป 
แล-วให-ประธานรัฐสภาประกาศให-ประชาชนทราบ 

ในกรณีท่ีราชบัลลังก8หากว�างลงและเป4นกรณีท่ีพระมหากษัตริย8มิได-ทรงแต�งต้ังพระ
รัชทายาทไว-ตามวรรคหน่ึง ให-คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู-สืบราชสันตติวงศ8ตามมาตรา ๒๒ ต�อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต�อรัฐสภาเพ่ือรัฐสภาให-ความเห็นชอบ ในการน้ี จะเสนอพระนามพระราชธิดา
ก็ได- เม่ือรัฐสภาให-ความเห็นชอบแล-ว ให-ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค8ผู-สืบราชสันตติวงศ8ข้ึนทรงราชย8
เป4นพระมหากษัตริย8สืบไป แล-วให-ประธานรัฐสภาประกาศให-ประชาชนทราบ 

ในระหว�างท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ ให-วุฒิสภาทํา
หน-าท่ีรัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหน่ึงหรือให-ความเห็นชอบตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๒๔  ในระหว�างท่ียังไม�มีประกาศอัญเชิญองค8พระรัชทายาทหรือองค8ผู-สืบ

ราชสันตติวงศ8ข้ึนทรงราชย8เป4นพระมหากษัตริย8ตามมาตรา ๒๓ ให-ประธานองคมนตรีเป4นผู-สําเร็จ
ราชการแทนพระองค8เป4นการช่ัวคราวไปพลางก�อน แต�ในกรณีท่ีราชบัลลังก8ว�างลงในระหว�างท่ีได-
แต�งต้ังผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ไว-ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว�างเวลาท่ีประธาน
องคมนตรีเป4นผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึง ให-ผู-สําเร็จราชการแทน
พระองค8น้ัน ๆ แล-วแต�กรณี เป4นผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ต�อไป  ท้ังน้ี จนกว�าจะได-ประกาศ
อัญเชิญองค8พระรัชทายาทหรือองค8ผู-สืบราชสันตติวงศ8ขึ้นทรงราชย8เป4นพระมหากษัตริย8 

ในกรณีที่ผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ซึ่งได-รับการแต�งต้ังไว-และเป4นผู-สําเร็จราชการ
แทนพระองค8ต�อไปตามวรรคหน่ึงไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-ประธานองคมนตรีทําหน-าท่ีผู-สําเร็จ
ราชการแทนพระองค8เป4นการช่ัวคราวไปพลางก�อน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป4นผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ตามวรรคหน่ึง หรือทํา
หน-าท่ีผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8เป4นการช่ัวคราวตามวรรคสอง ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๐ วรรค
สาม มาใช-บังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีคณะองคมนตรีจะต-องปฏิบัติหน-าท่ีตามมาตรา ๑๙ หรือ

มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต-องปฏิบัติหน-าท่ีตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึงหรือวรรค
สอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยู�ในระหว�างท่ีไม�มีประธานองคมนตรีหรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติ
หน-าท่ีได-ให-คณะองคมนตรีท่ีเหลืออยู�เลือกองคมนตรีคนหน่ึงเพ่ือทําหน-าท่ีประธานองคมนตรี หรือ
ปฏิบัติหน-าท่ีตามมาตรา ๒๐ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แล-วแต�กรณี 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
มาตรา ๒๖  การใช-อํานาจโดยองค8กรของรัฐทุกองค8กร ต-องคํานึงถึงศักด์ิศรีความ

เป4นมนุษย8 สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว-โดยชัดแจ-ง โดยปริยาย หรือ

โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย�อมได-รับความคุ-มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองค8กรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช-บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายท้ัง
ปวง 

 
มาตรา ๒๘  บุคคลย�อมอ-างศักด์ิศรีความเป4นมนุษย8หรือใช-สิทธิและเสรีภาพของตน

ได-เท�าท่ีไม�ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม�เป4นปฏิป7กษ8ต�อรัฐธรรมนูญ หรือไม�ขัดต�อศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว- สามารถยกบทบัญญัติ
แห�งรัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใช-สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป4นข-อต�อสู-คดีในศาลได- 

 
มาตรา ๒๙  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว-จะกระทํา

มิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไว-และ
เท�าท่ีจําเป4นเท�าน้ัน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห�งสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได- 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงต-องมีผลใช-บังคับเป4นการท่ัวไปและไม�มุ�งหมายให-ใช-บังคับแก�
กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก�บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป4นการเจาะจง ท้ังต-องระบุบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญท่ี
ให-อํานาจในการตรากฎหมายน้ันด-วย 

บทบัญญัติวรรคหน่ึงและวรรคสองให-นํามาใช-บังคับกับกฎหรือข-อบังคับท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายด-วย โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  บุคคลย�อมเสมอกันในกฎหมายและได-รับความคุ-มครองตามกฎหมาย

เท�าเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเท�าเทียมกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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การเลือกปฏิบัติโดยไม�เป4นธรรมต�อบุคคลเพราะเหตุแห�งความแตกต�างในเร่ืองถ่ิน
กําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม�ขัดต�อ
บทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได- 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส�งเสริมให-บุคคลสามารถใช-สิทธิและ
เสรีภาพได-เช�นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย�อมไม�ถือเป4นการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป4นธรรมตามวรรคสาม 

 
มาตรา ๓๑  บุคคลย�อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร�างกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด-วยวิธีการโหดร-ายหรือไร-มนุษยธรรม จะ

กระทํามิได- แต�การลงโทษประหารชีวิตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ไม�ถือว�าเป4นการลงโทษด-วยวิธีการ
โหดร-ายหรือไร-มนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี 

การจับ คุมขัง ตรวจค-นตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบต�อสิทธิ และเสรีภาพ
ตามวรรคหน่ึง จะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
 

มาตรา ๓๒  บุคคลจะไม�ต-องรับโทษอาญา เว-นแต�จะได-กระทําการอันกฎหมายท่ีใช-
อยู�ในเวลาท่ีกระทําน้ันบัญญัติเป4นความผิดและกําหนดโทษไว- และโทษท่ีจะลงแก�บุคคลน้ันจะหนัก
กว�าโทษท่ีกําหนดไว-ในกฎหมายท่ีใช-อยู�ในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได- 

 
มาตรา ๓๓  ในคดีอาญา ต-องสันนิษฐานไว-ก�อนว�าผู-ต-องหาหรือจําเลยไม�มีความผิด 
ก�อนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว�าบุคคลใดได-กระทําความผิด จะปฏิบัติต�อบุคคล

น้ันเสมือนเป4นผู-กระทําความผิดมิได- 
 
มาตรา ๓๔  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป4นอยู�

ส�วนตัวย�อมได-รับความคุ-มครอง 
การกล�าวหรือไขข�าวแพร�หลายซึ่งข-อความหรือภาพไม�ว�าด-วยวิธีใดไปยังสาธารณชน 

อันเป4นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเป4นอยู�
ส�วนตัว จะกระทํามิได- เว-นแต�กรณีที่เป4นประโยชน8ต�อสาธารณชน 

 
มาตรา ๓๕  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลย�อมได-รับความคุ-มครองในการท่ีจะอยู�อาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข การเข-าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู-ครอบครอง หรือการตรวจค-น
เคหสถาน จะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๖  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู�

ภายในราชอาณาจักร 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร-อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน การผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู-เยาว8 
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การเนรเทศบุคคลผู-มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห-ามมิให-บุคคลผู-มี
สัญชาติไทยเข-ามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได- 

 
มาตรา ๓๗  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางท่ีชอบด-วยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปUดเผยสิ่งสื่อสารท่ีบุคคลมีติดต�อถึงกัน รวมท้ังการ

กระทําด-วยประการอ่ืนใดเพ่ือให-ล�วงรู-ถึงข-อความในสิ่งสื่อสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดต�อถึงกันจะกระทํา
มิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
มาตรา ๓๘  บุคคลย�อมมีเสรีภาพบริบูรณ8ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือ

ลัทธินิยมในทางศาสนา และย�อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเช่ือถือของตน เม่ือไม�เป4นปฏิป7กษ8ต�อหน-าท่ีของพลเมืองและไม�เป4นการขัดต�อความสงบเรียบร-อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการใช-เสรีภาพดังกล�าวตามวรรคหน่ึง บุคคลย�อมได-รับความคุ-มครองมิให-รัฐ
กระทําการใด ๆ อันเป4นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน8อันควรมีควรได-เพราะเหตุท่ีถือศาสนานิกาย
ของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือ 
แตกต�างจากบุคคลอ่ืน 

 
มาตรา ๓๙  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การ

พิมพ8 การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ เพ่ือคุ-มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ 
ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป4นอยู�ส�วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร-อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปHองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ
ประชาชน 

การสั่งปUดโรงพิมพ8 สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน8 เพ่ือลิดรอน
เสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระทํามิได- 

การให-นําข�าวหรือบทความไปให-เจ-าหน-าท่ีตรวจก�อนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ8 
สิ่งพิมพ8 วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน8 จะกระทํามิได- เว-นแต�จะกระทําในระหว�างเวลาท่ี
ประเทศอยู�ในภาวะการสงครามหรือการรบ แต�ท้ังน้ีจะต-องกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห�งกฎหมายซึ่งได-ตราข้ึนตามความในวรรคสอง 

เจ-าของกิจการหนังสือพิมพ8หรือสื่อมวลชนอ่ืนต-องเป4นบุคคลสัญชาติไทย  ท้ังน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การให-เงินหรือทรัพย8สินอย�างอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพ8หรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชน 
รัฐจะกระทํามิได- 

 
มาตรา ๔๐  คลื่นความถ่ีท่ีใช-ในการส�งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน8 และวิทยุ

โทรคมนาคม เป4นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน8สาธารณะ 
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ให-มีองค8กรของรัฐท่ีเป4นอิสระทําหน-าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีตามวรรคหน่ึง และกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน8 และกิจการโทรคมนาคม  ท้ังน้ี ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองต-องคํานึงถึงประโยชน8สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับท-องถ่ิน ท้ังในด-านการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ และประโยชน8สาธารณะอ่ืน 
รวมท้ังการแข�งขันโดยเสรีอย�างเป4นธรรม 

 
มาตรา ๔๑  พนักงานหรือลูกจ-างของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ8 

วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน8 ย�อมมีเสรีภาพในการเสนอข�าวและแสดงความคิดเห็นภายใต-
ข-อจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม�ตกอยู�ภายใต-อาณัติของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเจ-าของกิจการน้ัน แต�ต-องไม�ขัดต�อจรรยาบรรณแห�งการประกอบวิชาชีพ 

ข-าราชการ พนักงาน หรือลูกจ-างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน8 ย�อมมีเสรีภาพเช�นเดียวกับพนักงานหรือ
ลูกจ-างของเอกชนตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๔๒  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร�งานวิจัยตามหลัก

วิชาการ ย�อมได-รับความคุ-มครอง  ท้ังน้ี เท�าท่ีไม�ขัดต�อหน-าท่ีของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

 
มาตรา ๔๓  บุคคลย�อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม�น-อยกว�าสิบ

สองป5ที่รัฐจะต-องจัดให-อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช-จ�าย 
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต-องคํานึงถึงการมีส�วนร�วมขององค8กรปกครองส�วน

ท-องถ่ินและเอกชน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การจัดการศึกษาอบรมขององค8กรวิชาชีพและเอกชนภายใต-การกํากับดูแลของรัฐ 

ย�อมได-รับความคุ-มครอง  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๔๔  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุ-มครองความสะดวกของ
ประชาชนท่ีจะใช-ท่ีสาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร-อยในระหว�างเวลาท่ีประเทศอยู�ใน
ภาวะการสงคราม หรือในระหว�างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ8ฉุกเฉินหรือประกาศใช-กฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๔๕  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป4นสมาคม สหภาพ สหพันธ8 

สหกรณ8 กลุ�มเกษตรกร องค8การเอกชน หรือหมู�คณะอ่ืน 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ-มครองประโยชน8ส�วนรวมของประชาชน เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปHองกันมิให-มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ 
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มาตรา ๔๖  บุคคลซึ่งรวมกันเป4นชุมชนท-องถ่ินด้ังเดิมย�อมมีสิทธิอนุรักษ8หรือฟWXนฟู

จารีตประเพณี ภูมิป7ญญาท-องถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท-องถ่ินและของชาติ และมีส�วนร�วม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช-ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมอย�าง
สมดุลและย่ังยืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๔๗  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังเป4นพรรคการเมืองเพ่ือสร-าง

เจตนารมณ8ทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือดําเนินกิจการในทางการเมืองให-เป4นไปตาม
เจตนารมณ8น้ัน ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุข
ตามท่ีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี 

การจัดองค8กรภายใน การดําเนินกิจการ และข-อบังคับของพรรคการเมือง ต-อง
สอดคล-องกับหลักการพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4น
ประมุข 

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรซึ่งเป4นสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของ
พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�า
ด-วยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นว�ามติหรือข-อบังคับในเร่ืองใดของพรรคการเมืองท่ีตนเป4นสมาชิกอยู�น้ันจะ
ขัดต�อสถานะและการปฏิบัติหน-าท่ีของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือขัดหรือแย-งกับ
หลักการพ้ืนฐานแห�งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุข มีสิทธิ
ร-องขอให-ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�ามติหรือข-อบังคับดังกล�าวขัดหรือแย-งกับหลักการ
พ้ืนฐานแห�งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุข ให-มติหรือ
ข-อบังคับน้ันเป4นอันยกเลิกไป 

 
มาตรา ๔๘  สิทธิของบุคคลในทรัพย8สินย�อมได-รับความคุ-มครอง ขอบเขตแห�งสิทธิ

และการจํากัดสิทธิเช�นว�าน้ี ย�อมเป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การสืบมรดกย�อมได-รับความคุ-มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย�อมเป4นไป

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๔๙  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย8จะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการอันเป4นสาธารณูปโภค การอันจําเป4นในการปHองกันประเทศ 
การได-มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล-อม การ
พัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชน8สาธารณะอย�างอ่ืนและ
ต-องชดใช-ค�าทดแทนท่ีเป4นธรรมภายในเวลาอันควรแก�เจ-าของตลอดจนผู-ทรงสิทธิบรรดาท่ีได-รับความ
เสียหายในการเวนคืนน้ัน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การกําหนดค�าทดแทนตามวรรคหน่ึง ต-องกําหนดให-อย�างเป4นธรรมโดยคํานึงถึง
ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติ การได-มา สภาพและท่ีต้ังของอสังหาริมทรัพย8และความเสียหายของผู-ถูก
เวนคืน 
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กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย8ต-องระบุวัตถุประสงค8แห�งการเวนคืนและกําหนด
ระยะเวลาการเข-าใช-อสังหาริมทรัพย8ไว-ให-ชัดแจ-ง ถ-ามิได-ใช-เพ่ือการน้ันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ดังกล�าว ต-องคืนให-เจ-าของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพย8ให-เจ-าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค�า
ทดแทนท่ีชดใช-ไป ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๕๐  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ

แข�งขันโดยเสรีอย�างเป4นธรรม 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชน8ในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุ-มครองประชาชนในด-านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน การจัดระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุ-มครองผู-บริโภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล-อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปHองกันการผูกขาด หรือขจัด
ความไม�เป4นธรรมในการแข�งขัน 

 
มาตรา ๕๑  การเกณฑ8แรงงานจะกระทํามิได- เว-นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชน8ในการปHองป7ดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป4นการฉุกเฉิน 
หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายซึ่งให-กระทําได-ในระหว�างเวลาท่ีประเทศอยู�ใน
ภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหว�างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ8ฉุกเฉินหรือประกาศใช-กฎ
อัยการศึก 

 
มาตรา ๕๒  บุคคลย�อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีได-

มาตรฐาน และผู-ยากไร-มีสิทธิได-รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม�เสีย
ค�าใช-จ�าย  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต-องเป4นไปอย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดย
จะต-องส�งเสริมให-องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินและเอกชนมีส�วนร�วมด-วยเท�าท่ีจะกระทําได- 

การปHองกันและขจัดโรคติดต�ออันตราย รัฐต-องจัดให-แก�ประชาชนโดยไม�คิดมูลค�า
และทันต�อเหตุการณ8  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๕๓  เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได-รับความคุ-มครองโดยรัฐ

จากการใช-ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม�เป4นธรรม 
เด็กและเยาวชนซึ่งไม�มีผู-ดูแล มีสิทธิได-รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ  

ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบป5บริบูรณ8และไม�มีรายได-เพียงพอแก�การยังชีพ 

มีสิทธิได-รับความช�วยเหลือจากรัฐ  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได-รับสิ่งอํานวยความสะดวกอัน
เป4นสาธารณะและความช�วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๕๖  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส�วนร�วมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษา และ

การได-ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ-มครอง 
ส�งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล-อม เพ่ือให-ดํารงชีพอยู�ได-อย�างปกติและต�อเน่ือง ในสิ่งแวดล-อมท่ี
จะไม�ก�อให-เกิดอันตรายต�อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย�อมได-รับความ
คุ-มครอง  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให-เกิดผลกระทบอย�างรุนแรงต�อคุณภาพ
สิ่งแวดล-อม จะกระทํามิได- เว-นแต�จะได-ศึกษาและประเมินผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล-อม รวมท้ัง
ได-ให-องค8การอิสระซึ่งประกอบด-วยผู-แทนองค8การเอกชนด-านสิ่งแวดล-อมและผู-แทนสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีจัดการศึกษาด-านสิ่งแวดล-อม ให-ความเห็นประกอบก�อนมีการดําเนินการดังกล�าว  ท้ังน้ี ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

สิทธิของบุคคลท่ีจะฟHองหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส�วน
ท-องถ่ิน หรือองค8กรอ่ืนของรัฐ เพ่ือให-ปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีบัญญัติไว-ในกฎหมายตามวรรคหน่ึงและวรรค
สอง ย�อมได-รับความคุ-มครอง 

 
มาตรา ๕๗  สิทธิของบุคคลซึ่งเป4นผู-บริโภคย�อมได-รับความคุ-มครอง  ท้ังน้ี ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
กฎหมายตามวรรคหน่ึงต-องบัญญัติให-มีองค8การอิสระซึ่งประกอบด-วยตัวแทน

ผู-บริโภคทําหน-าท่ีให-ความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และข-อบังคับ และให-ความเห็นในการกําหนด
มาตรการต�าง ๆ เพ่ือคุ-มครองผู-บริโภค 

 
มาตรา ๕๘  บุคคลย�อมมีสิทธิได-รับทราบข-อมูลหรือข�าวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน เว-นแต�การเปUดเผยข-อมูล
น้ันจะกระทบต�อความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส�วนได-เสียอันพึงได-รับความ
คุ-มครองของบุคคลอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๕๙  บุคคลย�อมมีสิทธิได-รับข-อมูล คําช้ีแจง และเหตุผล จากหน�วยราชการ 

หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน ก�อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล-อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส�วนได-เสีย
สําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนท-องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองดังกล�าว  
ท้ังน้ี ตามกระบวนการรับฟ7งความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๖๐  บุคคลย�อมมีสิทธิมีส�วนร�วมในกระบวนการพิจารณาของเจ-าหน-าท่ีของ

รัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของตน  ท้ังน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๖๑  บุคคลย�อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร-องทุกข8และได-รับแจ-งผลการพิจารณา
ภายในเวลาอันสมควร  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๖๒  สิทธิของบุคคลท่ีจะฟHองหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส�วนท-องถ่ิน หรือองค8กรอ่ืนของรัฐ ท่ีเป4นนิติบุคคล ให-รับผิดเน่ืองจากการกระทําหรือการละ
เว-นการกระทําของข-าราชการ พนักงาน หรือลูกจ-างของหน�วยงานน้ัน ย�อมได-รับความคุ-มครอง  ท้ังน้ี 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๖๓  บุคคลจะใช-สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือล-มล-างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพ่ือให-ได-มาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได-เป4นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี มิได- 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหน่ึง ผู-รู-เห็นการกระทํา
ดังกล�าวย�อมมีสิทธิเสนอเร่ืองให-อัยการสูงสุดตรวจสอบข-อเท็จจริงและย่ืนคําร-องขอให-ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งการให-เลิกการกระทําดังกล�าว  แต�ทั้งน้ี ไม�กระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาต�อผู-กระทํา
การดังกล�าว 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให-พรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตามวรรค
สอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล�าวได- 

 
มาตรา ๖๔  บุคคลผู-เป4นทหาร ตํารวจ ข-าราชการ เจ-าหน-าท่ีอ่ืนของรัฐ พนักงาน

ส�วนท-องถ่ิน และพนักงานหรือลูกจ-างขององค8การของรัฐ ย�อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เช�นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว-นแต�ท่ีจํากัดในกฎหมาย กฎ หรือข-อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห�งกฎหมายเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ 

 
มาตรา ๖๕  บุคคลย�อมมีสิทธิต�อต-านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ท่ีเป4นไปเพ่ือให-

ได-มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได-เป4นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี 
 

หมวด ๔ 
หน-าท่ีของชนชาวไทย 

   
 

มาตรา ๖๖  บุคคลมีหน-าท่ีรักษาไว-ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย8 และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๖๗  บุคคลมีหน-าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๖๘  บุคคลมีหน-าท่ีไปใช-สิทธิเลือกต้ัง 
บุคคลซึ่งไม�ไปเลือกต้ังโดยไม�แจ-งเหตุอันสมควรท่ีทําให-ไม�อาจไปเลือกต้ังได-ย�อมเสีย

สิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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การแจ-งเหตุท่ีทําให-ไม�อาจไปเลือกต้ังและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกต้ัง 
ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๖๙  บุคคลมีหน-าท่ีปHองกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร 

ช�วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ8 ปกปHอง และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิ
ป7ญญาท-องถ่ิน และอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๗๐  บุคคลผู-เป4นข-าราชการ พนักงาน หรือลูกจ-างของหน�วยราชการ 

หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส�วนท-องถ่ิน และเจ-าหน-าท่ีอ่ืนของรัฐ มีหน-าท่ี
ดําเนินการให-เป4นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน8ส�วนรวม อํานวยความสะดวก และให-บริการแก�
ประชาชน 

ในการปฏิบัติหน-าท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวข-องกับประชาชน บุคคลตาม
วรรคหน่ึงต-องวางตนเป4นกลางทางการเมือง 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงละเลยหรือไม�ปฏิบัติให-เป4นไปตามหน-าท่ีตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสอง บุคคลผู-มีส�วนได-เสียย�อมมีสิทธิขอให-บุคคลตามวรรคหน่ึงหรือผู-บังคับบัญชาของบุคคล
ดังกล�าวช้ีแจงแสดงเหตุผลและขอให-ดําเนินการให-เป4นไปตามบทบัญญัติในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองได- 

 
หมวด ๕ 

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐ 
   

 
มาตรา ๗๑  รัฐต-องพิทักษ8รักษาไว-ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย8 เอกราชและบูรณภาพ

แห�งอาณาเขต 
 
มาตรา ๗๒  รัฐต-องจัดให-มีกําลังทหารไว-เพ่ือพิทักษ8รักษาเอกราช ความม่ันคงของรัฐ 

สถาบันพระมหากษัตริย8 ผลประโยชน8แห�งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุข และเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 
มาตรา ๗๓  รัฐต-องให-ความอุปถัมภ8และคุ-มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 

ส�งเสริมความเข-าใจอันดีและความสมานฉันท8ระหว�างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมท้ังสนับสนุนการ
นําหลักธรรมของศาสนามาใช-เพ่ือเสริมสร-างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
มาตรา ๗๔  รัฐต-องส�งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการ

ปฏิบัติต�อกันอย�างเสมอภาค 
 
มาตรา ๗๕  รัฐต-องดูแลให-มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ-มครองสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให-มีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแก�



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ประชาชนอย�างรวดเร็วและเท�าเทียมกัน รวมท้ังจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย�างอ่ืนให-มี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต-องการของประชาชน 

รัฐต-องจัดสรรงบประมาณให-พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 

 
มาตรา ๗๖  รัฐต-องส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ

กําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
รวมท้ังการตรวจสอบการใช-อํานาจรัฐทุกระดับ 

 
มาตรา ๗๗  รัฐต-องจัดให-มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ข-าราชการ และพนักงานหรือลูกจ-างอ่ืนของรัฐ เพ่ือปHองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร-างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน-าท่ี 

 
มาตรา ๗๘ รัฐต-องกระจายอํานาจให-ท-องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท-องถ่ิน

ได-เอง พัฒนาเศรษฐกิจท-องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดท้ังโครงสร-างพ้ืนฐาน
สารสนเทศในท-องถ่ินให-ทั่วถึงและเท�าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร-อมให-เป4น
องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินขนาดใหญ� โดยคํานึงถึงเจตนารมณ8ของประชาชนในจังหวัดน้ัน 

 
มาตรา ๗๙  รัฐต-องส�งเสริมและสนับสนุนให-ประชาชนมีส�วนร�วมในการสงวน 

บํารุงรักษา และใช-ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย�างสมดุล 
รวมท้ังมีส�วนร�วมในการส�งเสริม บํารุงรักษา และคุ-มครองคุณภาพสิ่งแวดล-อมตามหลักการการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต�อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 
มาตรา ๘๐  รัฐต-องคุ-มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส�งเสริมความเสมอภาคของ

หญิงและชาย เสริมสร-างและพัฒนาความเป4นปYกแผ�นของครอบครัว และความเข-มแข็งของชุมชน 
รัฐต-องสงเคราะห8คนชรา ผู-ยากไร- ผู-พิการหรือทุพพลภาพและผู-ด-อยโอกาส ให-มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได- 
 
มาตรา ๘๑  รัฐต-องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให-เอกชนจัดการศึกษาอบรมให-

เกิดความรู-คู�คุณธรรม จัดให-มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห�งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให-สอดคล-องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร-างเสริมความรู-และปลูกฝ7งจิตสํานึกท่ีถูกต-องเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุข สนับสนุนการ
ค-นคว-าวิจัยในศิลปะวิทยาการต�าง ๆ เร�งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาวิชาชีพครู และส�งเสริมภูมิป7ญญาท-องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
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มาตรา ๘๒  รัฐต-องจัดและส�งเสริมการสาธารณสุขให-ประชาชนได-รับบริการท่ีได-
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย�างท่ัวถึง 

 
มาตรา ๘๓  รัฐต-องดําเนินการให-มีการกระจายรายได-อย�างเป4นธรรม 
 
มาตรา ๘๔  รัฐต-องจัดระบบการถือครองท่ีดินและการใช-ท่ีดินอย�างเหมาะสม จัดหา

แหล�งนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมให-เกษตรกรอย�างท่ัวถึง และรักษาผลประโยชน8ของเกษตรกรในการผลิตและ
การตลาดสินค-าเกษตรให-ได-รับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ังส�งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพ่ือวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชน8ร�วมกันของเกษตรกร 

 
มาตรา ๘๕  รัฐต-องส�งเสริม สนับสนุน และคุ-มครองระบบสหกรณ8 
 
มาตรา ๘๖  รัฐต-องส�งเสริมให-ประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุ-มครองแรงงาน

โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบแรงงานสัมพันธ8 การประกันสังคม รวมท้ัง
ค�าตอบแทนแรงงานให-เป4นธรรม 

 
มาตรา ๘๗  รัฐต-องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับ

ดูแลให-มีการแข�งขันอย�างเป4นธรรม คุ-มครองผู-บริโภค และปHองกันการผูกขาดตัดตอนท้ังทางตรงและ
ทางอ-อม รวมท้ังยกเลิกและละเว-นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ8ท่ีควบคุมธุรกิจท่ีไม�สอดคล-องกับ
ความจําเป4นทางเศรษฐกิจ และต-องไม�ประกอบกิจการแข�งขันกับเอกชน เว-นแต�มีความจําเป4นเพ่ือ
ประโยชน8ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชน8ส�วนรวม หรือการจัดให-มีการ
สาธารณูปโภค 

 
มาตรา ๘๘  บทบัญญัติในหมวดน้ีมีไว-เพ่ือเป4นแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและ

การกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ�นดิน 
ในการแถลงนโยบายต�อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข-าบริหาร

ราชการแผ�นดิน ต-องช้ีแจงต�อรัฐสภาให-ชัดแจ-งว�าจะดําเนินการใดเพ่ือบริหารราชการแผ�นดินให-เป4นไป
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห�งรัฐตามท่ีบัญญัติไว-ในหมวดน้ี และต-องจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินการรวมท้ังป7ญหาและอุปสรรค เสนอต�อรัฐสภาป5ละหน่ึงคร้ัง 

 
มาตรา ๘๙  เพ่ือประโยชน8ในการดําเนินการตามหมวดน้ี ให-รัฐจัดให-มีสภาท่ีปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ มีหน-าท่ีให-คําปรึกษาและข-อเสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรีในป7ญหาต�าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและแผนอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ต-องให-
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติให-ความเห็นก�อนพิจารณาประกาศใช- 

องค8ประกอบ ท่ีมา อํานาจหน-าท่ี และการดําเนินงานของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๙๐  รัฐสภาประกอบด-วยสภาผู-แทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมร�วมกันหรือแยกกัน ย�อมเป4นไปตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 
 
มาตรา ๙๑  ประธานสภาผู-แทนราษฎรเป4นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป4น

รองประธานรัฐสภา 
ในกรณีที่ไม�มีประธานสภาผู-แทนราษฎร หรือประธานสภาผู-แทนราษฎรไม�อยู�หรือไม�

สามารถปฏิบัติหน-าท่ีประธานรัฐสภาได- ให-ประธานวุฒิสภาทําหน-าท่ีประธานรัฐสภาแทน 
ประธานรัฐสภามีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี และดําเนินกิจการ

ของรัฐสภา ในกรณีประชุมร�วมกันให-เป4นไปตามข-อบังคับ 
ประธานรัฐสภาและผู-ทําหน-าท่ีแทนประธานรัฐสภาต-องวางตนเป4นกลางในการ

ปฏิบัติหน-าท่ี 
รองประธานรัฐสภามีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ีและตามท่ี

ประธานรัฐสภามอบหมาย 
 
มาตรา ๙๒  ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตรา

ข้ึนเป4นกฎหมายได-ก็แต�โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๙๓  ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีได-รับ

ความเห็นชอบของรัฐสภาแล-ว ให-นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล-าทูลกระหม�อมถวายภายในย่ีสิบวันนับ
แต�วันท่ีได-รับร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันจากรัฐสภา เพ่ือ
พระมหากษัตริย8ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-ว ให-ใช-บังคับเป4น
กฎหมายได- 

 
มาตรา ๙๔  ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใด

พระมหากษัตริย8ไม�ทรงเห็นชอบด-วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเม่ือพ-นเก-าสิบวันแล-วมิได-
พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต-องปรึกษาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ันใหม� ถ-ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด-วยคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภาแล-ว ให-นายกรัฐมนตรีนําร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันข้ึนทูลเกล-าทูลกระหม�อมถวายอีกคร้ังหน่ึง เ ม่ือ
พระมหากษัตริย8มิได-ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให-นายกรัฐมนตรีนํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช-บังคับ
เป4นกฎหมายได-เสมือนหน่ึงว�าพระมหากษัตริย8ได-ทรงลงพระปรมาภิไธยแล-ว 

 
มาตรา ๙๕  บุคคลจะเป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใน

ขณะเดียวกันมิได- 
 
มาตรา ๙๖  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงใน

สิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา มีสิทธิเข-าช่ือร-องต�อประธานแห�งสภาท่ีตนเป4น
สมาชิกว�าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแห�งสภาน้ันสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แล-วแต�กรณี และ
ให-ประธานแห�งสภาท่ีได-รับคําร-องส�งคําร-องน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว�าสมาชิกภาพของ
สมาชิกผู-น้ันสิ้นสุดลงหรือไม� 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล-ว ให-ศาลรัฐธรรมนูญแจ-งคําวินิจฉัยน้ันไปยัง
ประธานแห�งสภาท่ีได-รับคําร-องตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๙๗  การออกจากตําแหน�งของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ภายหลังวันท่ีสมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว�าสมาชิกภาพของสมาชิกคน
ใดคนหน่ึงสิ้นสุดลง ย�อมไม�กระทบกระเทือนกิจการท่ีสมาชิกผู-น้ันได-กระทําไปในหน-าท่ีสมาชิก รวมท้ัง
การได-รับเงินประจําตําแหน�งหรือประโยชน8ตอบแทนอย�างอ่ืนก�อนท่ีสมาชิกผู-น้ันออกจากตําแหน�ง 
หรือก�อนท่ีประธานแห�งสภาท่ีผู-น้ันเป4นสมาชิกได-รับแจ-งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แล-วแต�กรณี 
เว-นแต�ในกรณีท่ีออกจากตําแหน�งเพราะเหตุท่ีผู-น้ันได-รับเลือกต้ังมาโดยไม�ชอบด-วยกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให-คืนเงินประจําตําแหน�ง
และประโยชน8ตอบแทนอย�างอ่ืนท่ีผู-น้ันได-รับมาเน่ืองจากการดํารงตําแหน�งดังกล�าว 

 
ส�วนท่ี ๒ 

สภาผู-แทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๙๘  สภาผู-แทนราษฎรประกอบด-วยสมาชิกจํานวนห-าร-อยคน โดยเป4น

สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือตามมาตรา ๙๙ จํานวนหน่ึงร-อยคน และสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกต้ังแบบแบ�งเขตเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๒ จํานวนสี่ร-อยคน 

ในกรณีท่ีตําแหน�งสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรว�างลงไม�ว�าด-วยเหตุใด และยังมิได-มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรข้ึนแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให-สภาผู-แทนราษฎรประกอบด-วย
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเท�าท่ีมีอยู� 

 
มาตรา ๙๙  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ให-ผู-มีสิทธิ

เลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายช่ือผู-สมัครรับเลือกต้ังท่ีพรรคการเมืองจัดทําข้ึน โดย
ให-เลือกบัญชีรายช่ือใดบัญชีรายช่ือหน่ึงเพียงบัญชีเดียว และให-ถือเขตประเทศเป4นเขตเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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บัญชีรายช่ือผู-สมัครรับเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ให-พรรคการเมืองจัดทําข้ึนพรรค
การเมืองละหน่ึงบัญชี ไม�เกินบัญชีละหน่ึงร-อยคน และให-ย่ืนต�อคณะกรรมการการเลือกต้ังก�อนวันเปUด
สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบ�งเขตเลือกต้ัง 

รายช่ือของบุคคลในบัญชีรายช่ือตามวรรคหน่ึงจะต-อง 
(๑) ประกอบด-วยรายช่ือผู-สมัครรับเลือกต้ังจากภูมิภาคต�าง ๆ อย�างเป4นธรรม 
(๒) ไม�ซ้ํากับรายช่ือในบัญชีท่ีพรรคการเมืองอ่ืนจัดทําข้ึน และไม�ซ้ํากับรายช่ือของ

ผู-สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ�งเขตเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๒ และ 
(๓) จัดทํารายช่ือเรียงตามลําดับหมายเลข 
 
มาตรา ๑๐๐  บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดได-คะแนนเสียงน-อยกว�าร-อยละห-า

ของจํานวนคะแนนเสียงรวมท้ังประเทศ ให-ถือว�าไม�มีผู-ใดในบัญชีน้ันได-รับเลือกต้ัง และมิให-นําคะแนน
เสียงดังกล�าวมารวมคํานวณเพ่ือหาสัดส�วนจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามวรรคสอง 

วิธีคํานวณสัดส�วนคะแนนเสียงท่ีบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองแต�ละพรรคได-รับ 
อันจะถือว�าบุคคลซึ่งมีรายช่ืออยู�ในบัญชีของพรรคการเมืองน้ันได-รับเลือกต้ังตามสัดส�วนท่ีคํานวณได- 
ให-เป4นไปตามหลักเกณฑ8 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ให-ถือว�าผู-สมัครรับเลือกต้ังซึ่งมีรายช่ืออยู�ในบัญชีรายช่ือของแต�ละพรรคการเมือง 
ได-รับเลือกต้ังเรียงตามลําดับจากหมายเลขต-นบัญชีลงไปตามจํานวนสัดส�วนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร
ท่ีคํานวณได-สําหรับบัญชีรายช่ือน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๑  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ในกรณีท่ีมีเหตุใด ๆ ทําให-ในระหว�าง

อายุของสภาผู-แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได-รับเลือกต้ังจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือมีจํานวนไม�ถึง
หน่ึงร-อยคน ให-สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือประกอบด-วยสมาชิกเท�าท่ีมีอยู� 

 
มาตรา ๑๐๒  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบ�ง

เขตเลือกต้ัง ให-ผู-มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผู-สมัครรับเลือกต้ังได-เขตละ 
หน่ึงคน 

การคํานวณเกณฑ8จํานวนราษฎรต�อสมาชิกหน่ึงคน ให-คํานวณจากจํานวนราษฎรท้ัง
ประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในป5สุดท-ายก�อนป5ท่ีมีการเลือกต้ังเฉลี่ยด-วย
จํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรสี่ร-อยคน 

จํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท่ีแต�ละจังหวัดจะพึงมี ให-นําจํานวนราษฎรต�อ
สมาชิกหน่ึงคนท่ีคํานวณได-ตามวรรคสองมาเฉลี่ยจํานวนราษฎรในจังหวัดน้ัน จังหวัดใดมีราษฎรไม�ถึง
เกณฑ8จํานวนราษฎรต�อสมาชิกหน่ึงคนตามวรรคสอง ให-มีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในจังหวัดน้ันได-
หน่ึงคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ8จํานวนราษฎรต�อสมาชิกหน่ึงคน ให-มีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร
ในจังหวัดน้ันเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคนทุกจํานวนราษฎรท่ีถึงเกณฑ8จํานวนราษฎรต�อสมาชิกหน่ึงคน 

เม่ือได-จํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรของแต�ละจังหวัดตามวรรคสามแล-ว ถ-า
จํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรยังไม�ครบสี่ร-อยคน จังหวัดใดมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณตามวรรค
สามมาก ท่ีสุด  ให- จั งห วัด น้ันมีสมาชิกสภาผู- แทนราษฎรเ พ่ิม ข้ึน อีกห น่ึงคน และให- เ พ่ิม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามวิธีการดังกล�าวแก�จังหวัดท่ีมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณตามวรรคสามใน
ลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสี่ร-อยคน 

 
มาตรา ๑๐๓  จังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรได-ไม�เกินหน่ึงคน ให-

ถือเขตจังหวัดเป4นเขตเลือกต้ัง และจังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรได-เกินหน่ึงคน ให-
แบ�งเขตจังหวัดออกเป4นเขตเลือกต้ังมีจํานวนเท�าจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท่ีพึงมี โดยจัดให-แต�
ละเขตเลือกต้ังมีจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหน่ึงคน 

จังหวัดใดมีการแบ�งเขตเลือกต้ังมากกว�าหน่ึงเขต ต-องแบ�งพ้ืนท่ีของเขตเลือกต้ังแต�
ละเขตให-ติดต�อกัน และต-องให-จํานวนราษฎรในแต�ละเขตใกล-เคียงกัน 

 
มาตรา ๑๐๔  ในการเลือกต้ังท่ัวไป ให-ผู-มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลือกบัญชีรายช่ือผู-สมัครรับเลือกต้ังท่ีพรรคการเมืองจัดทําข้ึนเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกผู-สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ�งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันได-หน่ึงคน 

ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรแทนตําแหน�งสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท่ีมา
จากการเลือกต้ังแบบแบ�งเขตเลือกต้ังซึ่ งว�างลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ให-ผู- มีสิทธิเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผู-สมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันได-
หน่ึงคน 

การเลือกต้ัง ให-ใช-วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
ในแต�ละเขตเลือกต้ัง ให-ดําเนินการนับคะแนนทุกหน�วยเลือกต้ังรวมกันและประกาศ

ผลการนับคะแนนโดยเปUดเผย  ท้ังน้ี ณ สถานท่ีแห�งใดแห�งหน่ึงแต�เพียงแห�งเดียวในเขตเลือกต้ังน้ัน
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด เว-นแต�เป4นกรณีท่ีมีความจําเป4นเฉพาะท-องท่ี คณะกรรมการ
การเลือกต้ังจะกําหนดเป4นอย�างอ่ืนก็ได-  ท้ังน้ี ตามท่ีบัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

การนับคะแนนและการประกาศคะแนนท่ีบัญชีรายช่ือแต�ละบัญชีได-รับในแต�ละเขต
เลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๓ ให-นําบทบัญญัติวรรคสี่มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๕  บุคคลผู-มีคุณสมบัติดังต�อไปน้ี เป4นผู-มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต�บุคคลผู-มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต-องได-สัญชาติไทย

มาแล-วไม�น-อยกว�าห-าป5 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสิบแปดป5บริบูรณ8ในวันท่ี ๑ มกราคมของป5ที่มีการเลือกต้ัง และ 
(๓) มีช่ืออยู�ในทะเบียนบ-านในเขตเลือกต้ังมาแล-วเป4นเวลาไม�น-อยกว�าเก-าสิบวันนับ

ถึงวันเลือกต้ัง 
ผู-มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งอยู�นอกเขตเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๓ ท่ีตนมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ-าน 

หรือมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ-านในเขตเลือกต้ังเป4นเวลาน-อยกว�าเก-าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง หรือมีถ่ินท่ีอยู�
นอกราชอาณาจักร ย�อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ8 วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
บัญญัติ 
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มาตรา ๑๐๖  บุคคลผู-มีลักษณะดังต�อไปน้ีในวันเลือกต้ัง เป4นบุคคลต-องห-ามมิให-ใช-
สิทธิเลือกต้ัง คือ 

(๑) วิกลจริต หรือจิตฟ7ZนเฟWอนไม�สมประกอบ 
(๒) เป4นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ต-องคุมขังอยู�โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด-วยกฎหมาย 
(๔) อยู�ในระหว�างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๐๗  บุคคลผู-มีคุณสมบัติดังต�อไปน้ี เป4นผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป4น

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าย่ีสิบห-าป5บริบูรณ8ในวันเลือกต้ัง 
(๓)  สํ า เ ร็จการศึกษาไม� ตํ่ากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า เว-นแต� เคยเป4น

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
(๔) เป4นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต�เพียงพรรคเดียวนับถึงวัน

สมัครรับเลือกต้ังเป4นเวลาติดต�อกันไม�น-อยกว�าเก-าสิบวัน 
(๕) ผู-สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ�งเขตเลือกต้ังต-องมีลักษณะอย�างใดอย�างหน่ึง

ดังต�อไปน้ี ด-วย คือ 
(ก) มีช่ืออยู�ในทะเบียนบ-านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังมาแล-วเป4นเวลา

ติดต�อกันไม�น-อยกว�าหน่ึงป5นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
(ข) เคยเป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง หรือเคยเป4น

สมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินในจังหวัดน้ัน 
(ค) เป4นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 
(ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู�ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป4นเวลา

ติดต�อกันไม�น-อยกว�าสองป5การศึกษา 
(จ) เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ-านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง

เป4นเวลาติดต�อกันไม�น-อยกว�าสองป5 
 
มาตรา ๑๐๘  พรรคการเมืองท่ีส�งสมาชิกเข-าเป4นผู-สมัครรับเลือกต้ัง ในการเลือกต้ัง

แบบแบ�งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด จะส�งได-คนเดียวในเขตเลือกต้ังน้ัน 
 
มาตรา ๑๐๙  บุคคลผู-มีลักษณะดังต�อไปน้ี เป4นบุคคลต-องห-ามมิให-ใช-สิทธิสมัครรับ

เลือกต้ังเป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร คือ 
(๑) ติดยาเสพติดให-โทษ 
(๒) เป4นบุคคลล-มละลายซึ่งศาลยังไม�สั่งให-พ-นจากคดี 
(๓) เป4นบุคคลผู-มีลักษณะต-องห-ามมิให-ใช-สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตาม

มาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๔) ต-องคําพิพากษาให-จําคุกและถูกคุมขังอยู�โดยหมายของศาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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(๕) เคยต-องคําพิพากษาให-จําคุกต้ังแต�สองป5ข้ึนไปโดยได-พ-นโทษมายังไม�ถึงห-าป5ใน
วันเลือกต้ัง เว-นแต�ในความผิดอันได-กระทําโดยประมาท 

(๖) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให-ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต�อหน-าท่ี หรือถือว�ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) เคยต-องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให-ทรัพย8สินตกเป4นของแผ�นดิน เพราะ
รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย8สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

(๘) เป4นข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข-าราชการการเมือง 
(๙) เป4นสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 
(๑๐) เป4นสมาชิกวุฒิสภา 
(๑๑) เป4นพนักงานหรือลูกจ-างของหน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการส�วนท-องถ่ิน หรือเป4นเจ-าหน-าท่ีอ่ืนของรัฐ 
(๑๒) เป4นกรรมการการเลือกต้ัง ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห�งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปHองกันและปราบปราม
การทุจริตแห�งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 

(๑๓) อยู�ในระหว�างต-องห-ามมิให-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕ 
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให-ถอดถอนออกจากตําแหน�งและยังไม�

พ-นกําหนดห-าป5นับแต�วันท่ีวุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๑๐  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรต-อง 
(๑) ไม�ดํารงตําแหน�งหรือหน-าท่ีใดในหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน�งสมาชิกสภาท-องถ่ิน ผู-บริหารท-องถ่ิน หรือพนักงานส�วนท-องถ่ิน  ท้ังน้ี 
นอกจากข-าราชการการเมืองอ่ืนซึ่งมิใช�รัฐมนตรี 

(๒) ไม�รับสัมปทานจากรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข-า
เป4นคู�สัญญากับรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป4นการผูกขาดตัด
ตอน หรือเป4นหุ-นส�วนหรือผู-ถือหุ-นในห-างหุ-นส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข-าเป4นคู�สัญญาใน
ลักษณะดังกล�าว 

(๓) ไม�รับเงินหรือประโยชน8ใด ๆ จากหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เป4นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับ
บุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 

บทบัญญัติมาตราน้ีมิให-ใช-บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรรับเบ้ียหวัด 
บําเหน็จ บํานาญ เงินป5พระบรมวงศานุวงศ8 หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให-ใช-บังคับใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรรับหรือดํารงตําแหน�งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู-แทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา หรือกรรมการท่ีได-รับแต�งต้ังในฐานะเป4นผู-ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย หรือ
กรรมการท่ีได-รับแต�งต้ังในการบริหารราชการแผ�นดิน ในกรณีท่ีดํารงตําแหน�งข-าราชการการเมืองอ่ืน
ซึ่งมิใช�รัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๑๑  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรต-องไม�ใช-สถานะหรือตําแหน�งการเป4น

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเข-าไปก-าวก�ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต�งต้ัง ย-าย โอน เลื่อนตําแหน�ง และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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เลื่อนข้ันเงินเดือนของข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจําและมิใช�ข-าราชการการเมือง 
พนักงานหรือลูกจ-างของหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน หรือให-บุคคลดังกล�าว
พ-นจากตําแหน�ง 

 
มาตรา ๑๑๒  ภายใต-บังคับบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี หลักเกณฑ8และวิธีการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรให-เป4นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๑๓  เพ่ือให-การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเป4นไปด-วยความสุจริต

และเท่ียงธรรม ให-รัฐสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในเร่ืองดังต�อไปน้ี 
(๑) จัดท่ีปUดประกาศและท่ีติดแผ�นปHายเก่ียวกับการเลือกต้ังในสาธารณสถานซึ่งเป4น

ของรัฐ 
(๒) พิมพ8และจัดส�งเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ังไปให-ผู-มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
(๓) จัดหาสถานท่ีหาเสียงเลือกต้ังให-แก�ผู-สมัครรับเลือกต้ัง 
(๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน8ให-แก�พรรค

การเมือง 
(๕) กิจการอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 
การดําเนินการตาม (๑) (๔) และ (๕) โดยผู-สมัครรับเลือกต้ัง พรรคการเมือง หรือ

บุคคลอ่ืนนอกจากรัฐ จะกระทํามิได- 
หลักเกณฑ8 เง่ือนไข และวิธีการดําเนินการตามมาตราน้ี ให-เป4นไปตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต-องให-โอกาส
โดยเท�าเทียมกัน 

 
มาตรา ๑๑๔  อายุของสภาผู-แทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ป5นับแต�วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๑๕  เม่ืออายุของสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย8จะได-ทรง

ตราพระราชกฤษฎีกาให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรใหม�เป4นการเลือกต้ังท่ัวไป ซึ่งต-อง
กําหนดวันเลือกต้ังภายในสี่สิบห-าวันนับแต�วันท่ีอายุของสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกต้ังน้ัน
ต-องกําหนดเป4นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๑๖  พระมหากษัตริย8ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผู-แทนราษฎร

เพ่ือให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรใหม� 
การยุบสภาผู-แทนราษฎรให-กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต-องกําหนดวันเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรใหม�เป4นการเลือกต้ังท่ัวไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกต้ังน้ันต-องกําหนด
เป4นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

การยุบสภาผู-แทนราษฎรจะกระทําได-เพียงคร้ังเดียวในเหตุการณ8เดียวกัน 
 
มาตรา ๑๑๗  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเร่ิมต้ังแต�วันเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มาตรา ๑๑๘  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู-แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู-แทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗ 
(๕) มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 

(๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
(๖) กระทําการอันต-องห-ามตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ 
(๗) ได-รับแต�งต้ังเป4นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองท่ีตนเป4นสมาชิก หรือพรรคการเมืองท่ีตนเป4นสมาชิก

มีมติด-วยคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามในสี่ของท่ีประชุมร�วมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท่ีสังกัดพรรคการเมืองน้ัน ให-พ-นจากการเป4นสมาชิกของพรรค
การเมืองท่ีตนเป4นสมาชิก ในกรณีเช�นน้ี ให-ถือว�าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต�วันท่ีลาออกหรือพรรค
การเมืองมีมติ เว-นแต�สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-น้ันได-อุทธรณ8ต�อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับ
แต�วันท่ีพรรคการเมืองมีมติคัดค-านว�ามติดังกล�าวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถ-าศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�ามติดังกล�าวมิได-มีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ให-ถือว�าสมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงนับแต�วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต�ถ-าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�ามติดังกล�าวมีลักษณะตามมาตรา 
๔๗ วรรคสาม สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-น้ันอาจเข-าเป4นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนได-ภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

(๙) ขาดจากการเป4นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบ
พรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-น้ันเป4นสมาชิก และไม�อาจเข-าเป4นสมาชิกของพรรค
การเมืองอ่ืนได-ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่ง ในกรณีเช�นน้ีให-ถือว�าสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแต�วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดหกสิบวันน้ัน 

(๑๐) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให-ถอดถอนออกจากตําแหน�ง หรือศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยให-พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเช�นน้ี ให-ถือว�าสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแต�วันท่ีวุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แล-วแต�กรณี 

(๑๑) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมี
กําหนดเวลาไม�น-อยกว�าหน่ึงร-อยย่ีสิบวันโดยไม�ได-รับอนุญาตจากประธานสภาผู-แทนราษฎร 

(๑๒) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต�ในความผิดอันได-กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตาม (๗) ให-มีผลในวันถัดจาก
วันท่ีครบสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีพระบรมราชโองการแต�งต้ัง 

 
มาตรา ๑๑๙  เม่ือตําแหน�งสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรว�างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก

ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู-แทนราษฎรหรือเม่ือมีการยุบสภาผู-แทนราษฎร ให-ดําเนินการ
ดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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(๑) ในกรณีท่ีตําแหน�งท่ีว�างเป4นตําแหน�งสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในบัญชีรายช่ือท่ี
พรรคการเมืองใดจัดทําข้ึนตามมาตรา ๙๙ ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งน้ันว�างลง ให-ผู-มีช่ืออยู�ในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ันในลําดับ
ถัดไป เลื่อนข้ึนมาเป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรแทน 

(๒) ในกรณีท่ีตําแหน�งท่ีว�างเป4นตําแหน�งสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท่ีมาจากการ
เลือกต้ังแบบแบ�งเขตเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๒ ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรข้ึนแทน
ภายในสี่สิบห-าวันนับแต�วันท่ีตําแหน�งน้ันว�าง เว-นแต�อายุของสภาผู-แทนราษฎรจะเหลือไม�ถึงหน่ึงร-อย
แปดสิบวัน 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-เข-ามาแทนตาม (๑) ให-เร่ิมต้ังแต�วันถัด
จากวันท่ีผู-เข-ามาแทนน้ันได-รับการประกาศช่ือ ส�วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-เข-ามา
แทนตาม (๒) ให-เร่ิมต้ังแต�วันเลือกต้ังแทนตําแหน�งท่ีว�าง สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-เข-ามาแทนน้ันให-
อยู�ในตําแหน�งได-เพียงเท�าอายุของสภาผู-แทนราษฎรท่ีเหลืออยู� 

 
มาตรา ๑๒๐  ภายหลั ง ท่ีคณะรัฐมนตรี เข- าบ ริหารราชการแผ�น ดินแล- ว 

พระมหากษัตริย8จะทรงแต�งต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู- เป4นหัวหน-าพรรคการเมืองในสภา
ผู-แทนราษฎรท่ีสมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิได-ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรี และมีจํานวนมากท่ีสุดใน
บรรดาพรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสังกัดมิได-ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรี แต�ไม�น-อยกว�าหน่ึงในห-าของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎรในขณะแต�งต้ัง เป4นผู-นําฝRายค-านในสภา
ผู-แทนราษฎร 

ในกรณีท่ีไม�มีพรรคการเมืองใดในสภาผู-แทนราษฎรมีลักษณะท่ีกําหนดไว-ตามวรรค
หน่ึง ให-สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-เป4นหัวหน-าพรรคการเมืองซึ่งได-รับเสียงสนับสนุนข-างมากจาก
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในพรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสังกัดของพรรคน้ัน มิได-ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรี 
เป4นผู-นําฝRายค-านในสภาผู-แทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเท�ากัน ให-ใช-วิธีจับสลาก 

ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรเป4นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต�งต้ังผู-นํา
ฝRายค-านในสภาผู-แทนราษฎร 

ผู-นําฝRายค-านในสภาผู-แทนราษฎรย�อมพ-นจากตําแหน�งเม่ือขาดคุณสมบัติดังกล�าวใน
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง และให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๒ มาใช-บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช�นน้ี
พระมหากษัตริย8จะได-ทรงแต�งต้ังผู-นําฝRายค-านในสภาผู-แทนราษฎรแทนตําแหน�งท่ีว�าง 

 
ส�วนท่ี ๓ 
วุฒิสภา 

   
 
มาตรา ๑๒๑  วุฒิสภาประกอบด-วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังจํานวนสองร-อยคน 
ในกรณีท่ีตําแหน�งสมาชิกวุฒิสภาว�างลงไม�ว�าด-วยเหตุใด ๆ และยังมิได-มีการเลือกต้ัง

สมาชิกวุฒิสภาข้ึนแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให-วุฒิสภาประกอบด-วยสมาชิกวุฒิสภาเท�าท่ีมีอยู� 
 
มาตรา ๑๒๒  การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ให-ใช-เขตจังหวัดเป4นเขตเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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การคํานวณเกณฑ8จํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีแต�ละจังหวัดจะพึงมี ให-คํานวณตามวิธีท่ี
บัญญัติไว-ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๓  ผู-มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

ผู-สมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันได-หน่ึงคน 
การเลือกต้ังให-ใช-วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได-มากกว�าหน่ึงคน ให-ผู-สมัครรับเลือกต้ังท่ีได-

คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับจนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีจะพึงมีได-ในจังหวัดน้ัน เป4นผู-ได-รับ
เลือกต้ังเป4นสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๒๔  ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ มาใช-บังคับกับ

คุณสมบัติและลักษณะต-องห-ามของผู-มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาด-วย โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๕  บุคคลผู-มีคุณสมบัติดังต�อไปน้ี เป4นผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป4น

สมาชิกวุฒิสภา 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสี่สิบป5บริบูรณ8ในวันเลือกต้ัง 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
(๔) มีลักษณะอย�างใดอย�างหน่ึงตามมาตรา ๑๐๗ (๕) 
 
มาตรา ๑๒๖  บุคคลผู-มีลักษณะดังต�อไปน้ี เป4นบุคคลต-องห-ามมิให-ใช-สิทธิสมัครรับ

เลือกต้ังเป4นสมาชิกวุฒิสภา 
(๑) เป4นสมาชิกหรือผู-ดํารงตําแหน�งอ่ืนของพรรคการเมือง 
(๒) เป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร หรือเคยเป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและพ-นจาก

การเป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรมาแล-วยังไม�เกินหน่ึงป5นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
(๓) เป4นหรือเคยเป4นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ีในอายุของ

วุฒิสภาคราวก�อนการสมัครรับเลือกต้ัง 
(๔) เป4นบุคคลต-องห-ามมิให-ใช-สิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) 

(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
 
มาตรา ๑๒๗  สมาชิกวุฒิสภาจะเป4นรัฐมนตรีหรือข-าราชการการเมืองอ่ืนมิได- 
บุคคลผู-เคยดํารงตําแหน�งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล-วยังไม�เกิน

หน่ึงป5 เว-นแต�สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเป4นรัฐมนตรีหรือข-าราชการการเมืองอ่ืน
มิได- 

 
มาตรา ๑๒๘  ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ มาใช-บังคับกับการ

กระทําอันต-องห-ามของสมาชิกวุฒิสภาด-วย โดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๑๒๙  ภายใต-บังคับบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี หลักเกณฑ8และวิธีการ
เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาให- เป4นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือก ต้ัง
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

เพ่ือประโยชน8ในการแนะนําผู-สมัครรับเลือกต้ังโดยเท�าเทียมกัน ให-รัฐดําเนินการ
ดังต�อไปน้ี 

(๑) จัดให-มีการปUดประกาศและติดแผ�นปHายเก่ียวกับการเลือกต้ังและผู-สมัครรับ
เลือกต้ัง 

(๒) พิมพ8และจัดส�งเอกสารเก่ียวกับการเลือกต้ังและผู-สมัครรับเลือกต้ังไปให-ผู-มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ัง 

(๓) จัดหาสถานท่ี และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน8 เพ่ือแนะนําผู-สมัครรับเลือกต้ัง 

(๔) กิจการอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 
หลักเกณฑ8และวิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ให-เป4นไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
การแนะนําผู-สมัครรับเลือกต้ังโดยผู-สมัครรับเลือกต้ังเองหรือบุคคลอ่ืนจะกระทําได-

เฉพาะเท�าท่ีมีบัญญัติไว-ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาเท�าน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๐  อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกป5นับแต�วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๓๑  เม่ืออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย8จะได-ทรงตราพระราช

กฤษฎีกาให-มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาใหม�เป4นการเลือกต้ังท่ัวไป ซึ่งต-องกําหนดวันเลือกต้ังภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และวันเลือกต้ังต-องกําหนดเป4นวันเดียวกันท่ัว
ราชอาณาจักร 

เพ่ือประโยชน8ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ให-สมาชิกวุฒิสภาท่ีดํารงตําแหน�ง
อยู�ในวันท่ีอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหน่ึง ทําหน-าท่ีต�อไปจนกว�าสมาชิกวุฒิสภาท่ีได-รับ
เลือกต้ังใหม�จะเข-ารับหน-าท่ี 

 
มาตรา ๑๓๒  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมต้ังแต�วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๓๓  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๕ 
(๕) มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๒๖ 
(๖) มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๒๗ 
(๗) กระทําการอันต-องห-ามตามมาตรา ๑๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให-ถอดถอนออกจากตําแหน�ง หรือศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยให-พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๖ ในกรณีเช�นน้ี ให-ถือว�าสิ้นสุดสมาชิก
ภาพนับแต�วันท่ีวุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย แล-วแต�กรณี 

(๙) ขาดประชุมเกินจํานวนหน่ึงในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมท่ีมี
กําหนดเวลาไม�น-อยกว�าหน่ึงร-อยย่ีสิบวัน โดยไม�ได-รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(๑๐) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต�ในความผิดอันได-กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๑๓๔  เม่ือตําแหน�งสมาชิกวุฒิสภาว�างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราว

ออกตามอายุของวุฒิสภา ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาข้ึนแทนภายในสี่สิบห-าวันนับแต�วันท่ี
ตําแหน�งน้ันว�างลง เว-นแต�อายุของวุฒิสภาจะเหลือไม�ถึงหน่ึงร-อยแปดสิบวัน 

สมาชิกวุฒิสภาผู-เข-ามาแทนน้ันให-อยู�ในตําแหน�งได-เพียงเท�าอายุของวุฒิสภาท่ี
เหลืออยู� 

 
มาตรา ๑๓๕  ในการพิจารณาเลือก แต�งต้ัง ให-คําแนะนํา หรือให-ความเห็นชอบ ให-

บุคคลดํารงตําแหน�งใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ 
มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา 
๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒ ให-วุฒิสภาแต�งต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนคณะหน่ึง ทําหน-าท่ีตรวจสอบประวัติ
และความประพฤติของบุคคลผู-ได-รับการเสนอช่ือให-ดํารงตําแหน�งน้ัน รวมท้ังรวบรวมข-อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานอันจําเป4น แล-วรายงานต�อวุฒิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาต�อไป 

การดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึง ให-เป4นไปตามวิธีการท่ีกําหนดใน
ข-อบังคับการประชุมวุฒิสภา 

 
ส�วนท่ี ๔ 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
   

 
มาตรา ๑๓๖  คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกอบด-วยประธานกรรมการคนหน่ึง

และกรรมการอ่ืนอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู-ซึ่งมีความ
เป4นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย8สุจริตเป4นท่ีประจักษ8 

ให-ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการตามวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๑๓๗  กรรมการการเลือกต้ังต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-าม 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสี่สิบป5บริบูรณ8ในวันเสนอช่ือ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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(๔) ไม�มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๑๓) หรือ (๑๔) 

(๕) ไม�เป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข-าราชการการเมือง สมาชิก
สภาท-องถ่ิน หรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

(๖) ไม�เป4นหรือเคยเป4นสมาชิกหรือผู-ดํารงตําแหน�งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะห-า
ป5ก�อนดํารงตําแหน�ง 

(๗) ไม�เป4นผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 

 
มาตรา ๑๓๘  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง 

ให-ดําเนินการดังน้ี 
(๑) ให-มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังจํานวนสิบคน ซึ่งประกอบด-วย

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป4นนิติ
บุคคลทุกแห�งซึ่ งเลือกกันเองให- เหลือสี่คน ผู-แทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเป4น
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรพรรคละหน่ึงคน ซึ่งเลือกกันเองให-เหลือสี่คน ทําหน-าท่ีพิจารณาสรรหาผู-มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่งสมควรเป4นกรรมการการเลือกต้ัง จํานวนห-าคน เสนอต�อประธาน
วุฒิสภา โดยต-องเสนอพร-อมความยินยอมของผู-ได-รับการเสนอช่ือน้ัน มติในการเสนอช่ือดังกล�าวต-องมี
คะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� 

(๒) ให-ท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู-สมควรเป4นกรรมการการเลือกต้ัง
จํานวนห-าคน เสนอต�อประธานวุฒิสภา โดยต-องเสนอพร-อมความยินยอมของผู-ได-รับการเสนอช่ือน้ัน 

(๓) การเสนอช่ือตาม (๑) และ (๒) ให-กระทําภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีเหตุท่ีทํา
ให-ต-องมีการเลือกบุคคลให-ดํารงตําแหน�งดังกล�าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม�อาจ
เสนอช่ือได-ภายในเวลาท่ีกําหนด หรือไม�อาจเสนอช่ือได-ครบจํานวนภายในเวลาท่ีกําหนด ให-ท่ีประชุม
ใหญ�ศาลฎีกาพิจารณาเสนอช่ือแทนจนครบจํานวนภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีครบกําหนดต-องเสนอ
ช่ือตาม (๑) 

(๔) ให-ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติเลือกผู-ได-รับการเสนอช่ือตาม 
(๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต-องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการน้ี ให-ห-าคนแรกซึ่งได-รับคะแนนสูงสุดและ
มีคะแนนมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของวุฒิสภา เป4นผู-ได-รับเลือกเป4น
กรรมการการเลือกต้ังแต�ถ-าจํานวนผู-ได-รับเลือกดังกล�าวมีไม�ครบห-าคน ให-นํารายช่ือผู-ไม�ได-รับเลือกใน
คราวแรกน้ันมาให-สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกคร้ังหน่ึงต�อเน่ืองกันไป และในกรณีน้ี 
ให-ถือว�าผู-ได-รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบห-าคน เป4นผู-ได-รับเลือกให-เป4นกรรมการ
การเลือกต้ัง ในคร้ังน้ีถ-ามีผู-ได-คะแนนเสียงเท�ากันในลําดับใดอันเป4นเหตุให-มีผู-ได-รับเลือกเกินห-าคน ให-
ประธานวุฒิสภาจับสลากว�าผู-ใดเป4นผู-ได-รับเลือก 

(๕) ให-ผู-ได- รับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเองให-คนหน่ึงเป4นประธาน
กรรมการการเลือกต้ัง และแจ-งผลให-ประธานวุฒิสภาทราบ และให-ประธานวุฒิสภานําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงแต�งต้ังต�อไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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มาตรา ๑๓๙  กรรมการการเลือกต้ังต-อง 
(๑) ไม�เป4นข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไม�เป4นพนักงานหรือลูกจ-างของหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ

ส�วนท-องถ่ิน 
(๓) ไม�ดํารงตําแหน�งใดในห-างหุ-นส�วน บริษัท หรือองค8การท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ�งหา

ผลกําไรหรือรายได-มาแบ�งป7นกัน หรือเป4นลูกจ-างของบุคคลใด 
(๔) ไม�ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได-รับความยินยอมของผู-

น้ัน ผู-ได-รับเลือกจะเร่ิมปฏิบัติหน-าท่ีได-ต�อเม่ือผู-น้ันได-ลาออกจากตําแหน�งตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
แสดงให-เป4นท่ีเช่ือได-ว�าตนได-เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล�าวแล-ว ซึ่งต-องกระทําภายในสิบห-าวันนับ
แต�วันท่ีได-รับเลือก แต�ถ-าผู-น้ันมิได-ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ให-ถือว�า
ผู-น้ันไม�เคยได-รับเลือกให-เป4นกรรมการการเลือกต้ัง และให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘ มาใช-บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๔๐  กรรมการการเลือกต้ังมีวาระการดํารงตําแหน�งเจ็ดป5นับแต�วันท่ี

พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ัง และให-ดํารงตําแหน�งได-เพียงวาระเดียว 
กรรมการการเลือกต้ังซึ่งพ-นจากตําแหน�งตามวาระ ต-องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติ

หน-าท่ีต�อไปจนกว�ากรรมการการเลือกต้ังซึ่งได-รับแต�งต้ังใหม�จะเข-ารับหน-าท่ี 
 
มาตรา ๑๔๑  นอกจากการพ-นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการการเลือกต้ังพ-นจาก

ตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือมาตรา ๑๓๙ 
(๔) ได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต�ในความผิดอันได-กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให-ถอดถอนออกจากตําแหน�ง 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให-คณะกรรมการการเลือกต้ังเท�าท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน-าท่ี

ต�อไปได- 
 
มาตรา ๑๔๒  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา

รวมกัน มีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา มีสิทธิ
เข-าช่ือร-องขอต�อประธานรัฐสภาว�ากรรมการการเลือกต้ังคนใดคนหน่ึงขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต-องห-ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทําการอันต-องห-ามตามมาตรา ๑๓๙ และให-ประธานรัฐสภาส�งคํา
ร-องน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยว�ากรรมการการเลือกต้ังผู-น้ันพ-นจากตําแหน�งหรือไม� 

เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแล-ว ให-ศาลรัฐธรรมนูญแจ-งคําวินิจฉัยไปยังประธาน
รัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใช-บังคับกับการพ-นจากตําแหน�งของกรรมการการ
เลือกต้ังด-วย โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔๓  ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังพ-นจากตําแหน�งตามวาระพร-อมกัน

ท้ังหมด ให-ดําเนินการตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่สิบห-าวันนับแต�วันท่ีมีการพ-นจากตําแหน�ง 
ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังพ-นจากตําแหน�งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ให-นํามาตรา ๑๓๘ มาใช-บังคับกับการสรรหาและการเลือกกรรมการการเลือกต้ังแทน
ตําแหน�งท่ีว�างน้ันโดยอนุโลม ในกรณีน้ี ให-เสนอช่ือผู-สมควรเป4นกรรมการการเลือกต้ังต�อประธาน
วุฒิสภา เป4นจํานวนสองเท�าของผู-ซึ่งพ-นจากตําแหน�ง และให-วุฒิสภามีมติเลือก  ท้ังน้ี ให-ดําเนินการให-
แล-วเสร็จภายในสี่สิบห-าวันนับแต�วันท่ีมีการพ-นจากตําแหน�ง และให-ผู-ได-รับเลือกอยู�ในตําแหน�งเพียง
เท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของผู-ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๔๔  คณะกรรมการการเลือกต้ังเป4นผู-ควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัดให-

มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท-องถ่ิน และผู-บริหารท-องถ่ิน 
รวมท้ังการออกเสียงประชามติ ให-เป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  

ประธานกรรมการการเลือกต้ังเป4นผู-รักษาการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�า
ด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วย
พรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว�าด-วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน และเป4นนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 
มาตรา ๑๔๕  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหน-าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ออกประกาศกําหนดการท้ังหลายอันจําเป4นแก�การปฏิบัติตามกฎหมายตาม

มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 
(๒) มีคําสั่งให-ข-าราชการ พนักงาน หรือลูกจ-างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน หรือเจ-าหน-าท่ีอ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเป4นตาม
กฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 

(๓) สืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข-อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดป7ญหาหรือข-อโต-แย-งท่ี
เกิดข้ึนตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง 

(๔) สั่งให-มีการเลือกต้ังใหม�หรือออกเสียงประชามติใหม�ในหน�วยเลือกต้ังใดหน�วย
เลือกต้ังหน่ึงหรือทุกหน�วยเลือกต้ัง เม่ือมีหลักฐานอันควรเช่ือได-ว�าการเลือกต้ังหรือการออกเสียง
ประชามติในหน�วยเลือกต้ังน้ัน ๆ มิได-เป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

(๕) ประกาศผลการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ 
(๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหน-าท่ี คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ี

เก่ียวข-องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให-ถ-อยคํา ตลอดจนขอให-ศาล พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน ดําเนินการเพ่ือ
ประโยชน8แห�งการปฏิบัติหน-าท่ี การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยช้ีขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแต�งต้ังบุคคล คณะบุคคล หรือผู-แทน องค8การ
เอกชน เพ่ือปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๔๖  ข-าราชการ พนักงาน หรือลูกจ-างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน หรือเจ-าหน-าท่ีอ่ืนของรัฐ มีหน-าท่ีต-องปฏิบัติตามคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีสั่งการตามมาตรา ๑๔๕ 

 
มาตรา ๑๔๗  คณะกรรมการการเลือกต้ังต-องดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพ่ือหา

ข-อเท็จจริงโดยพลันเม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต�อไปน้ี 
(๑) ผู-มีสิทธิเลือกต้ัง ผู-สมัครรับเลือกต้ัง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับ

เลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดเขตเลือกต้ังหน่ึง คัดค-านว�าการเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังน้ันเป4นไปโดยไม�
ถูกต-องหรือไม�ชอบด-วยกฎหมาย 

(๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได-ว�าก�อนได-รับเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท-องถ่ิน หรือผู-บริหารท-องถ่ิน ผู-ใดได-กระทําการใด ๆ โดยไม�สุจริตเพ่ือให-
ตนเองได-รับเลือกต้ัง หรือได-รับเลือกต้ังมาโดยไม�สุจริตโดยผลของการท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดได-
กระทําลงไป  ท้ัง น้ี  อันเป4นการฝRาฝWนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือก ต้ัง
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยพรรคการเมือง 
หรือกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

(๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได-ว�าการออกเสียงประชามติมิได-เป4นไปโดยชอบด-วย
กฎหมาย หรือผู-มีสิทธิเลือกต้ังคัดค-านว�าการออกเสียงประชามติในหน�วยเลือกต้ังใดเป4นไปโดยไม�
ถูกต-องหรือไม�ชอบด-วยกฎหมาย 

เม่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงเสร็จแล-ว คณะกรรมการการเลือกต้ังต-องพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 

 
มาตรา ๑๔๘  ในระหว�างท่ีพระราชกฤษฎีกาให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให-มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช-บังคับ ห-ามมิให-จับ คุมขัง 
หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกต้ังไปทําการสอบสวน เว-นแต�ในกรณีท่ีได-รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีท่ีมีการจับกรรมการการเลือกต้ังในขณะกระทําความผิด หรือจับ หรือคุมขัง
กรรมการการเลือกต้ังในกรณีอ่ืน ให-รายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกต้ังโดยด�วน และประธาน
กรรมการการเลือกต้ังอาจสั่งให-ปล�อยผู-ถูกจับได- 

 
ส�วนท่ี ๕ 

บทท่ีใช-แก�สภาท้ังสอง 
   

 
มาตรา ๑๔๙  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย�อมเป4นผู-แทนปวงชน

ชาวไทย และต-องปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความซื่อสัตย8สุจริตเพ่ือประโยชน8ส�วนรวมของปวงชนชาวไทย 
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มาตรา ๑๕๐  ก�อนเข-ารับหน-าท่ี สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต-อง

ปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห�งสภาท่ีตนเป4นสมาชิกด-วยถ-อยคําดังต�อไปน้ี 
“ข-าพเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว�า ข-าพเจ-าจะปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความซื่อสัตย8

สุจริต เพ่ือประโยชน8ส�วนรวมของปวงชนชาวไทย ท้ังจะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๕๑  สภาผู-แทนราษฎรและวุฒิสภาแต�ละสภา มีประธานสภาคนหน่ึงและ

รองประธานคนหน่ึงหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังจากสมาชิกแห�งสภาน้ัน ๆ ตามมติของ
สภา 

 
มาตรา ๑๕๒  ประธานและรองประธานสภาผู-แทนราษฎรดํารงตําแหน�งจนสิ้นอายุ

ของสภาหรือมีการยุบสภา 
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหน�งจนถึงวันก�อนวันเลือกประธานและ

รองประธานวุฒิสภาใหม� 
ประธานและรองประธานสภาผู-แทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา 

ย�อมพ-นจากตําแหน�งก�อนวาระตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง แล-วแต�กรณี เม่ือ 
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห�งสภาท่ีตนเป4นสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหน�ง 
(๓) ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข-าราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ต-องคําพิพากษาให-จําคุก 
 
มาตรา ๑๕๓  ประธานสภาผู-แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหน-าท่ีดําเนิน

กิจการของสภาน้ัน ๆ ให-เป4นไปตามข-อบังคับ รองประธานมีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีประธานมอบหมาย
และปฏิบัติหน-าท่ีแทนประธานเม่ือประธานไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- 

ประธานสภาผู-แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู-ทําหน-าท่ีแทน ต-องวางตนเป4น
กลางในการปฏิบัติหน-าท่ี 

 
มาตรา ๑๕๔  เม่ือประธานและรองประธานสภาผู-แทนราษฎรหรือประธานและรอง

ประธานวุฒิสภาไม�อยู�ในท่ีประชุม ให-สมาชิกแห�งสภาน้ัน ๆ เลือกต้ังกันข้ึนเองเป4นประธานในคราว
ประชุมน้ัน 

 
มาตรา ๑๕๕  การประชุมสภาผู-แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต-องมีสมาชิกมา

ประชุมไม�น-อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภาจึงจะเป4นองค8ประชุม 
เว-นแต�ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู-ถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๑๘๔ สภา
ผู-แทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเร่ืององค8ประชุมไว-ในข-อบังคับเป4นอย�างอ่ืนก็ได- 
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มาตรา ๑๕๖  การลงมติวินิจฉัยข-อปรึกษาให-ถือเอาเสียงข-างมากเป4นประมาณ เว-น
แต�ที่มีบัญญัติไว-เป4นอย�างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 

สมาชิกคนหน่ึงย�อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ-ามีคะแนนเสียงเท�ากัน 
ให-ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป4นเสียงช้ีขาด 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู-แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ต-องจัดให-มีการ
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต�ละคน และเปUดเผยบันทึกดังกล�าวไว-ในท่ีท่ีประชาชนอาจ
เข-าไปตรวจสอบได- เว-นแต�กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป4นการลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให-ความเห็นชอบให-บุคคลดํารงตําแหน�งใด ให-
กระทําเป4นการลับ เว-นแต�ที่มีบัญญัติไว-เป4นอย�างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี และสมาชิกย�อมมีอิสระและไม�ถูก
ผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอ่ืนใด 

 
มาตรา ๑๕๗  ในท่ีประชุมสภาผู-แทนราษฎร ท่ีประชุมวุฒิสภา หรือท่ีประชุมร�วมกัน

ของรัฐสภา สมาชิกผู-ใดจะกล�าวถ-อยคําใดในทางแถลงข-อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนน ย�อมเป4นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผู-ใดจะนําไปเป4นเหตุฟHองร-องว�ากล�าวสมาชิกผู-น้ันในทางใด
มิได- 

เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม�คุ-มครองสมาชิกผู-กล�าวถ-อยคําในการประชุมท่ีมีการ
ถ�ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน8 หากถ-อยคําท่ีกล�าวในท่ีประชุมไปปรากฏนอกบริเวณ
รัฐสภา และการกล�าวถ-อยคําน้ันมีลักษณะเป4นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ�งต�อบุคคล
อ่ืน ซึ่งมิใช�รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห�งสภาน้ัน 

ในกรณีตามวรรคสอง ถ-าสมาชิกกล�าวถ-อยคําใดท่ีอาจเป4นเหตุให-บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช�
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห�งสภาน้ันได-รับความเสียหาย ให-ประธานแห�งสภาน้ันจัดให-มีการโฆษณาคํา
ช้ีแจงตามท่ีบุคคลน้ันร-องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในข-อบังคับการประชุมของสภา
น้ัน  ท้ังน้ี โดยไม�กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟHองคดีต�อศาล 

 
มาตรา ๑๕๘  เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๑๕๗ ย�อมคุ-มครองไปถึงผู-พิมพ8และผู-

โฆษณารายงานการประชุมตามข-อบังคับของสภาผู-แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล-วแต�กรณี และ
คุ-มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในท่ีประชุมอนุญาตให-แถลงข-อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชุมตลอดจนผู-ดําเนินการถ�ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน8ท่ีได-รับ
อนุญาตจากประธานแห�งสภาน้ัน ด-วย โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕๙  ภายในสามสิบวันนับแต�วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร ให-มีการ

เรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให-สมาชิกได-มาประชุมเป4นคร้ังแรก 
ในป5หน่ึงให-มีสมัยประชุมสามัญท่ัวไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
วันประชุมคร้ังแรกตามวรรคหน่ึง ให-ถือเป4นวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญท่ัวไป ส�วนวัน

เร่ิมสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติให-สภาผู-แทนราษฎรเป4นผู-กําหนด ในกรณีท่ีการเร่ิมประชุมคร้ังแรก
ตามวรรคหน่ึงมีเวลาจนถึงสิ้นป5ปฏิทินไม�ถึงหน่ึงร-อยห-าสิบวัน จะไม�มีการประชุมสมัยสามัญนิติบัญญัติ
สําหรับป5น้ันก็ได- 
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ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ให-รัฐสภาดําเนินการประชุมได-เฉพาะกรณีท่ีบัญญัติ
ไว-ในหมวด ๒ หรือการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การ
อนุมัติพระราชกําหนด การให-ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การให-ความเห็นชอบหนังสือ
สัญญา การเลือกหรือการให-ความเห็นชอบให-บุคคลดํารงตําแหน�ง การถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน�ง การต้ังกระทู-ถาม และการแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เว-นแต�รัฐสภาจะมีมติให-พิจารณาเร่ือง
อ่ืนใดด-วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา 

 
มาตรา ๑๖๐  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหน่ึง ๆ ให-มีกําหนดเวลาหน่ึงร-อย

ย่ีสิบวัน แต�พระมหากษัตริย8จะโปรดเกล-าโปรดกระหม�อมให-ขยายเวลาออกไปก็ได- 
การปUดสมัยประชุมสามัญก�อนครบกําหนดเวลาหน่ึงร-อยย่ีสิบวัน จะกระทําได-แต�โดย

ความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๖๑  พระมหากษัตริย8ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปUดและทรงปUดประชุม 
พระมหากษัตริย8จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปUดประชุมสมัยประชุม

สามัญท่ัวไปคร้ังแรกตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหน่ึง ด-วยพระองค8เอง หรือจะโปรดเกล-าโปรดกระหม�อม
ให-พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล-ว หรือผู-ใดผู-หน่ึงเป4นผู-แทนพระองค8 มาทํารัฐพิธีก็ได- 

 
มาตรา ๑๖๒  เม่ือมีความจําเป4นเพ่ือประโยชน8แห�งรัฐ พระมหากษัตริย8จะทรงเรียก

ประชุมรัฐสภาเป4นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได- 
 
มาตรา ๑๖๓  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาท้ังสองสภารวมกัน หรือ

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร มีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ัง
สองสภา มีสิทธิเข-าช่ือร-องขอให-นําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป4นการประชุมสมัยวิสามัญได- 

คําร-องขอดังกล�าวในวรรคหน่ึง ให-ย่ืนต�อประธานรัฐสภา 
ให-ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
มาตรา ๑๖๔  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๖๓ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม 

และการปUดประชุมรัฐสภา ให-กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๑๖๕  ในระหว�างสมัยประชุม ห-ามมิให-จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะท่ีสมาชิกผู-น้ันเป4นผู-ต-องหาใน
คดีอาญา เว-นแต�ในกรณีท่ีได-รับอนุญาตจากสภาท่ีผู-น้ันเป4นสมาชิก หรือในกรณีท่ีจับในขณะกระทํา
ความผิด 

ในกรณีท่ีมีการจับสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทํา
ความผิด ให-รายงานไปยังประธานแห�งสภาท่ีผู-น้ันเป4นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห�งสภาท่ีผู-น้ัน
เป4นสมาชิกอาจสั่งให-ปล�อยผู-ถูกจับได- 
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มาตรา ๑๖๖  ในกรณีท่ีมีการฟHองสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
คดีอาญา ไม�ว�าจะได-ฟHองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีน้ันในระหว�างสมัยประชุมมิได- 
เว-นแต�จะได-รับอนุญาตจากสภาท่ีผู- น้ันเป4นสมาชิก หรือเป4นคดีอันเก่ียวกับกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด-วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยพรรค
การเมือง แต�การพิจารณาคดีต-องไม�เป4นการขัดขวางต�อการท่ีสมาชิกผู-น้ันจะมาประชุมสภา 

การพิจารณาพิพากษาคดีท่ีศาลได-กระทําก�อนมีคําอ-างว�าจําเลยเป4นสมาชิกของสภา
ใดสภาหน่ึง ย�อมเป4นอันใช-ได- 

 
มาตรา ๑๖๗  ถ-าสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ถูกคุมขังในระหว�าง

สอบสวนหรือพิจารณาอยู�ก�อนสมัยประชุม เม่ือถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล-วแต�
กรณี ต-องสั่งปล�อยทันทีถ-าประธานแห�งสภาท่ีผู-น้ันเป4นสมาชิกได-ร-องขอ 

คําสั่งปล�อยตามวรรคหน่ึงให-มีผลบังคับต้ังแต�วันสั่งปล�อยจนถึงวันสุดท-ายแห�งสมัย
ประชุม 

 
มาตรา ๑๖๘  ในระหว�าง ท่ีอายุของสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภา

ผู-แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได- เว-นแต�เป4นกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) การประชุมท่ีให-วุฒิสภาทําหน-าท่ีรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๒๓ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา 
(๒) การประชุมท่ีให-วุฒิสภาทําหน-าท่ีเลือก แต�งต้ัง ให-คําแนะนํา หรือให-ความ

เห็นชอบ ให-บุคคลดํารงตําแหน�งใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา 
๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ 
มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒ 

(๓) การประชุมท่ีให-วุฒิสภาทําหน-าท่ีพิจารณาและมีมติให-ถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน�ง 

 
มาตรา ๑๖๙  ภายใต- บั ง คับมาตรา ๑๗๐ ร� างพระราชบัญญั ติห รือร� า ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได-ก็แต�โดยสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี 
แต�ร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจะเสนอได-ก็ต�อเม่ือมีคํารับรองของ
นายกรัฐมนตรี 

การเสนอร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร จะกระทําได-เม่ือพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-น้ันสังกัด มีมติ
ให-เสนอได- และต-องมีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรไม�น-อยกว�าย่ีสิบคนรับรอง 

ร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน หมายความถึงร�างพระราชบัญญัติว�าด-วยเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ต�อไปน้ี 

(๑) การต้ังข้ึน ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก-ไข ผ�อน หรือวางระเบียบการบังคับอัน
เก่ียวกับภาษีหรืออากร 
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(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ�ายเงินแผ�นดิน หรือการโอนงบประมาณรายจ�ายของ
แผ�นดิน 

(๓) การกู-เงิน การคํ้าประกัน หรือการใช-เงินกู- 
(๔) เงินตรา 
ในกรณีท่ีเป4นท่ีสงสัยว�าร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญใดเป4นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงินท่ีจะต-องมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม� 
ให-เป4นอํานาจของท่ีประชุมร�วมกันของประธานสภาผู-แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภาผู-แทนราษฎรทุกคณะ เป4นผู-วินิจฉัย 

ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรจัดให-มีการประชุมร�วมกันเพ่ือพิจารณากรณีตามวรรค
สี่ภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีมีกรณีดังกล�าว 

มติของท่ีประชุมร�วมกันตามวรรคสี่ให-ใช-เสียงข-างมากเป4นประมาณ ถ-าคะแนนเสียง
เท�ากัน ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป4นเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๑๗๐  ผู- มีสิทธิเลือกต้ังไม�น-อยกว�าห-าหม่ืนคน มีสิทธิเข-าช่ือร-องขอต�อ

ประธานรัฐสภาเพ่ือให-รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ีกําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห�ง
รัฐธรรมนูญน้ี 

คําร-องขอตามวรรคหน่ึงต-องจัดทําร�างพระราชบัญญัติเสนอมาด-วย 
หลักเกณฑ8และวิธีการเข-าช่ือรวมท้ังการตรวจสอบ ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๑๗๑  ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดท่ี

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเป4นผู-เสนอและในข้ันรับหลักการไม�เป4นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน 
แต�สภาผู-แทนราษฎรได-แก-ไขเพ่ิมเติม และประธานสภาผู-แทนราษฎรเห็นว�าการแก-ไขเพ่ิมเติมน้ันทําให-
มีลักษณะเป4นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณา
ไว-ก�อน และภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีมีกรณีดังกล�าว ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรส�งร�าง
พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไปให- ท่ีประชุมร�วมกันของ
ประธานสภาผู-แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู-แทนราษฎรทุกคณะเป4นผู-
วินิจฉัย ถ-าท่ีประชุมร�วมกันวินิจฉัยว�าการแก-ไขเพ่ิมเติมน้ันทําให-ร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันมีลักษณะเป4นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน ให-
ประธานสภาผู-แทนราษฎรส�งร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไปให-
นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม�ให-คํารับรอง ให-สภาผู-แทนราษฎรดําเนินการแก-ไข
เพ่ือมิให-ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเป4นร�างพระราชบัญญัติ
เก่ียวด-วยการเงิน 

 
มาตรา ๑๗๒  ร�างพระราชบัญญัติและร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให-

เสนอต�อสภาผู-แทนราษฎรก�อน 
 
มาตรา ๑๗๓  ร�างพระราชบัญญัติท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไว-ในนโยบายท่ีแถลงต�อ

รัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ ว�าจําเป4นต�อการบริหารราชการแผ�นดิน หรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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รัฐธรรมนูญใด หากสภาผู-แทนราษฎรมีมติไม�ให-ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงท่ีไม�ให-ความเห็นชอบ
ไม�ถึงก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� คณะรัฐมนตรีอาจขอให-รัฐสภา
ประชุมร�วมกันเพ่ือมีมติอีกคร้ังหน่ึง หากรัฐสภามีมติให-ความเห็นชอบ ให-ต้ังบุคคลซึ่งเป4นหรือมิได-เป4น
สมาชิกของแต�ละสภามีจํานวนเท�ากันตามท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเป4นคณะกรรมาธิการ
ร�วมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน 
และให-คณะกรรมาธิการร�วมกันของรัฐสภารายงานและเสนอร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีได-พิจารณาแล-วต�อรัฐสภา ถ-ารัฐสภามีมติเห็นชอบด-วยร�าง
พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๙๓ 
ถ-ารัฐสภามีมติไม�ให-ความเห็นชอบ ให-ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
น้ันเป4นอันตกไป 

 
มาตรา ๑๗๔  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๘๐ เม่ือสภาผู-แทนราษฎรได-พิจารณาร�าง

พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเสนอตามมาตรา ๑๗๒ และลงมติ
เห็นชอบแล-ว ให-สภาผู-แทนราษฎรเสนอร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ันต�อวุฒิสภา วุฒิสภาต-องพิจารณาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญท่ีเสนอมาน้ันให-เสร็จภายในหกสิบวัน แต�ถ-าร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเป4นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน ต-องพิจารณาให-เสร็จภายในสามสิบ
วัน  ท้ังน้ี เว-นแต�วุฒิสภาจะได-ลงมติให-ขยายเวลาออกไปเป4นกรณีพิเศษซึ่งต-องไม�เกินสามสิบวัน 
กําหนดวันดังกล�าวให-หมายถึงวันในสมัยประชุม และให-เร่ิมนับแต�วันท่ีร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกล�าวในวรรคหน่ึง ไม�ให-นับรวมระยะเวลาท่ีอยู�ในระหว�างการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๗ 

ถ-าวุฒิสภาพิจารณาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ไม�เสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีกล�าวในวรรคหน่ึง ให-ถือว�าวุฒิสภาได-ให-ความเห็นชอบในร�าง
พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน 

ในกรณีท่ีสภาผู-แทนราษฎรเสนอร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงินไปยังวุฒิสภา 
ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรแจ-งไปด-วยว�าร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญท่ีเสนอไปน้ันเป4นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน คําแจ-งของประธานสภา
ผู-แทนราษฎรให-ถือเป4นเด็ดขาด 

ในกรณีท่ีประธานสภาผู-แทนราษฎรมิได-แจ-งไปว�าร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป4นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน ให-ถือว�าร�าง
พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไม�เป4นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วย
การเงิน 

 
มาตรา ๑๗๕  ภายใต-บังคับมาตรา ๑๘๐ เม่ือวุฒิสภาได-พิจารณาร�างพระราชบัญญัติ

หรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล-ว 
(๑) ถ-าเห็นชอบด-วยกับสภาผู-แทนราษฎร ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๙๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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(๒) ถ-าไม�เห็นชอบด-วยกับสภาผู-แทนราษฎร ให-ยับย้ังร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไว-ก�อน และส�งร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ันคืนไปยังสภาผู-แทนราษฎร 

(๓) ถ-าแก-ไขเพ่ิมเติม ให-ส�งร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามท่ีแก-ไขเพ่ิมเติมน้ันไปยังสภาผู-แทนราษฎร ถ-าสภาผู-แทนราษฎรเห็นชอบด-วยกับการ
แก-ไขเพ่ิมเติม ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๙๓ ถ-าเป4นกรณีอ่ืน ให-แต�ละสภาต้ังบุคคลซึ่งเป4นหรือ
มิได-เป4นสมาชิกแห�งสภาน้ัน ๆ มีจํานวนเท�ากันตามท่ีสภาผู-แทนราษฎรกําหนด ประกอบเป4น
คณะกรรมาธิการร�วมกันเพ่ือพิจารณาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
น้ัน และให-คณะกรรมาธิการร�วมกันรายงานและเสนอร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการร�วมกันได-พิจารณาแล-วต�อสภาท้ังสอง ถ-าสภาท้ังสองต�าง
เห็นชอบด-วยร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการ
ร�วมกันได-พิจารณาแล-ว ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๙๓ ถ-าสภาใดสภาหน่ึงไม�เห็นชอบด-วย ก็ให-
ยับย้ังร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันไว-ก�อน 

คณะกรรมาธิการร�วมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข-อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญได- และเอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ น้ัน ให-คุ-มครองถึงบุคคล
ผู-กระทําหน-าท่ีตามมาตราน้ีด-วย 

การประชุมคณะกรรมาธิการร�วมกันต-องมีกรรมาธิการของสภาท้ังสองมาประชุมไม�
น-อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดจึงจะเป4นองค8ประชุม และให-นําบทบัญญัติมาตรา 
๑๙๔ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๗๖  ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ี

ต-องยับย้ังไว-ตามมาตรา ๑๗๕ น้ัน สภาผู-แทนราษฎรจะยกข้ึนพิจารณาใหม�ได-ต�อเม่ือเวลาหน่ึงร-อย
แปดสิบวันได-ล�วงพ-นไปนับแต�วันท่ีวุฒิสภาส�งร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ันคืนไปยังสภาผู-แทนราษฎร สําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๗๕ (๒) และนับแต�
วันท่ีสภาใดสภาหน่ึงไม�เห็นชอบด-วย สําหรับกรณีการยับย้ังตามมาตรา ๑๗๕ (๓)ในกรณีเช�นว�าน้ี ถ-า
สภาผู-แทนราษฎรลงมติยืนยันร�างเดิมหรือร�างท่ีคณะกรรมาธิการร�วมกันพิจารณาด-วยคะแนนเสียง
มากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎรแล-ว ให-ถือว�าร�าง
พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเป4นอันได-รับความเห็นชอบของ
รัฐสภา และให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๙๓ 

ถ-าร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีต-องยับย้ังไว-
เป4นร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วยการเงิน สภาผู-แทนราษฎรอาจยกร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันข้ึนพิจารณาใหม�ได-ทันที ในกรณีเช�นว�าน้ี ถ-าสภาผู-แทนราษฎร
ลงมติยืนยันร�างเดิมหรือร�างท่ีคณะกรรมาธิการร�วมกันพิจารณาด-วยคะแนนเสียงมากกว�าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎรแล-ว ให-ถือว�าร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเป4นอันได-รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให-ดําเนินการ
ต�อไปตามมาตรา ๙๓ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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มาตรา ๑๗๗  ในระหว�างท่ีมีการยับย้ังร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา ๑๗๕ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจะเสนอร�าง
พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีมีหลักการอย�างเดียวกันหรือคล-ายกัน
กับหลักการของร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีต-องยับย้ังไว-มิได- 

ในกรณีท่ีสภาผู-แทนราษฎรหรือวุฒิสภา เห็นว�าร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเสนอหรือส�งให-พิจารณาน้ัน เป4นร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีมีหลักการอย�างเดียวกันหรือคล-ายกันกับหลักการของร�าง
พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีต-องยับย้ังไว- ให-ประธานสภา
ผู-แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส�งร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล�าวให-ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ-าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�าเป4นร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีมีหลักการอย�างเดียวกันหรือคล-ายกันกับหลักการของร�าง
พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีต-องยับย้ังไว- ให-ร�างพระราชบัญญัติหรือ
ร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเป4นอันตกไป 

 
มาตรา ๑๗๘  ในกรณีท่ีอายุของสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา

ผู-แทนราษฎร ร�างรัฐธรรมนูญแก-ไขเพ่ิมเติมหรือบรรดาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีพระมหากษัตริย8ไม�ทรงเห็นชอบด-วย หรือเม่ือพ-นเก-าสิบวันแล-วมิได-
พระราชทานคืนมา ให-เป4นอันตกไป 

ในกรณีท่ีอายุของสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู-แทนราษฎร 
ภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรอันเป4นการเลือกต้ังท่ัวไป รัฐสภา สภาผู-แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา แล-วแต�กรณี จะพิจารณาร�างรัฐธรรมนูญแก-ไขเพ่ิมเติม หรือร�างพระราชบัญญัติหรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภายังมิได-ให-ความเห็นชอบต�อไปได- ถ-าคณะรัฐมนตรีท่ีต้ัง
ข้ึนใหม�ภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไปร-องขอภายในหกสิบวันนับแต�วันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลัง
การเลือกต้ังท่ัวไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด-วย แต�ถ-าคณะรัฐมนตรีมิได-ร-องขอภายในกําหนดเวลา
ดังกล�าว ให-ร�างรัฐธรรมนูญแก-ไขเพ่ิมเติมร�างพระราชบัญญัติ หรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ันเป4นอันตกไป 

การพิจารณาร�างรัฐธรรมนูญแก- ไขเ พ่ิมเติม ร�างพระราชบัญญั ติ  หรือร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต�อไปตามวรรคสอง ให-เป4นไปตามท่ีกําหนดในข-อบังคับการ
ประชุมรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๗๙  งบประมาณรายจ�ายของแผ�นดินให-ทําเป4นพระราชบัญญัติถ-า

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5งบประมาณออกไม�ทันป5งบประมาณใหม� ให-ใช-กฎหมาย
ว�าด-วยงบประมาณรายจ�ายในป5งบประมาณป5ก�อนน้ันไปพลางก�อน 

 
มาตรา ๑๘๐  ร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5งบประมาณ ร�าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และร�างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ�าย สภา
ผู-แทนราษฎรจะต-องพิจารณาให-เสร็จภายในหน่ึงร-อยห-าวันนับแต�วันท่ีร�างพระราชบัญญัติดังกล�าว
มาถึงสภาผู-แทนราษฎร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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ถ-าสภาผู-แทนราษฎรพิจารณาร�างพระราชบัญญัติน้ันไม�เสร็จภายในกําหนดเวลาท่ี
กล�าวในวรรคหน่ึง ให-ถือว�าสภาผู-แทนราษฎรได-ให-ความเห็นชอบในร�างพระราชบัญญัติน้ัน และให-
เสนอร�างพระราชบัญญัติดังกล�าวต�อวุฒิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต-องให-ความเห็นชอบหรือไม�ให-ความ
เห็นชอบภายในย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีร�างพระราชบัญญัติน้ันมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก-ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได- 
ถ-าพ-นกําหนดเวลาดังกล�าวให-ถือว�าวุฒิสภาได-ให-ความเห็นชอบในร�างพระราชบัญญัติน้ัน ในกรณีเช�นน้ี
และในกรณีที่วุฒิสภาให-ความเห็นชอบ ให-ดําเนินการต�อไปตามมาตรา ๙๓ 

ถ-าร�างพระราชบัญญัติดังกล�าววุฒิสภาไม�เห็นชอบด-วย ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๖ 
วรรคสอง มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5งบประมาณ ร�าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และร�างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ�าย 
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได- แต�อาจแปรญัตติได-
ในทางลดหรือตัดทอนรายจ�ายซึ่งมิใช�รายจ�ายตามข-อผูกพันอย�างใดอย�างหน่ึง ดังต�อไปน้ี 

(๑) เงินส�งใช-ต-นเงินกู- 
(๒) ดอกเบ้ียเงินกู- 
(๓) เงินท่ีกําหนดให-จ�ายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผู-แทนราษฎรหรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอการแปร

ญัตติ หรือการกระทําด-วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให-สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธิการ มีส�วนไม�ว�าโดยตรงหรือโดยอ-อมในการใช-งบประมาณรายจ�าย จะกระทํามิได- 

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงใน
สิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา เห็นว�ามีการกระทําฝRาฝWนบทบัญญัติตามวรรค
หก ให-เสนอความเห็นต�อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต-องพิจารณาวินิจฉัย
ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีได-รับความเห็นดังกล�าว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�ามีการกระทําฝRา
ฝWนบทบัญญัติตามวรรคหก ให-การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทําดังกล�าวสิ้นผลไป 

 
มาตรา ๑๘๑  การจ�ายเงินแผ�นดินจะกระทําได-ก็เฉพาะท่ีได-อนุญาตไว-ในกฎหมายว�า

ด-วยงบประมาณรายจ�าย กฎหมายว�าด-วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเก่ียวด-วยการโอนงบประมาณ 
หรือกฎหมายว�าด-วยเงินคงคลัง เว-นแต�ในกรณีจําเป4นรีบด�วนจะจ�ายไปก�อนก็ได- แต�ต-องเป4นไปตาม
หลักเกณฑ8และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช�นว�าน้ีต-องต้ังงบประมาณรายจ�ายชดใช-ใน
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ�าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5งบประมาณถัดไป หรือเว-นแต�เป4นกรณีตามมาตรา ๒๓๐ 
วรรคสอง 

 
มาตรา ๑๘๒  สภาผู-แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจควบคุมการบริหารราชการ

แผ�นดินโดยบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 
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มาตรา ๑๘๓  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิต้ังกระทู-
ถามรัฐมนตรีในเร่ืองใดเก่ียวกับงานในหน-าท่ีได- แต�รัฐมนตรีย�อมมีสิทธิท่ีจะไม�ตอบเม่ือคณะรัฐมนตรี
เห็นว�าเร่ืองน้ันยังไม�ควรเปUดเผยเพราะเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน8สําคัญของแผ�นดิน 

 
มาตรา ๑๘๔  การบริหารราชการแผ�นดินเร่ืองใดท่ีเป4นป7ญหาสําคัญท่ีอยู�ในความ

สนใจของประชาชน เป4นเร่ืองท่ีกระทบถึงประโยชน8ของประเทศชาติหรือประชาชน หรือท่ีเป4นเร่ือง
เร�งด�วน สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรอาจแจ-งเป4นลายลักษณ8อักษรต�อประธานสภาผู-แทนราษฎรก�อนเร่ิม
ประชุมในวันน้ันว�าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู-รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ�นดินเร่ือง
น้ันโดยไม�ต-องระบุคําถาม และให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรบรรจุเร่ืองดังกล�าวไว-ในวาระการประชุม
วันน้ัน 

การถามและการตอบกระทู-ตามวรรคหน่ึงให-กระทําได-สัปดาห8ละหน่ึงคร้ัง และให-
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรผู-น้ันต้ังกระทู-ถามด-วยวาจาเร่ืองการบริหารราชการแผ�นดินน้ันได-เร่ืองละไม�
เกินสามคร้ัง  ท้ังน้ี ตามข-อบังคับการประชุมสภาผู-แทนราษฎร 

 
มาตรา ๑๘๕  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจํานวนไม�น-อยกว�าสองในห-าของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร มีสิทธิเข-าช่ือเสนอญัตติขอเปUดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลง
มติไม�ไว-วางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกล�าวต-องเสนอช่ือผู-สมควรดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีคนต�อไป
ซึ่งเป4นบุคคลตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ด-วย และเม่ือได-มีการเสนอญัตติแล-ว จะมีการยุบสภา
ผู-แทนราษฎรมิได- เว-นแต�จะมีการถอนญัตติหรือการลงมติน้ันไม�ได-คะแนนเสียงตามวรรคสาม 

การเสนอญัตติขอเปUดอภิปรายท่ัวไปตามวรรคหน่ึง ถ-าเป4นเร่ืองท่ีเก่ียวกับพฤติกรรม
ของนายกรัฐมนตรีท่ีมีพฤติการณ8รํ่ารวยผิดปกติ ส�อไปในทางทุจริตต�อหน-าท่ีราชการ หรือจงใจฝRาฝWน
บทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม�มีการย่ืนคําร-องขอตามมาตรา ๓๐๔ ก�อน 
มิได- และเม่ือได-มีการย่ืนคําร-องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล-ว ให-ดําเนินการต�อไปได-โดยไม�ต-องรอผลการ
ดําเนินการตามมาตรา ๓๐๕ 

เม่ือการอภิปรายท่ัวไปสิ้นสุดลงโดยมิใช�ด-วยมติให-ผ�านระเบียบวาระเปUดอภิปรายน้ัน
ไป ให-สภาผู-แทนราษฎรลงมติไว-วางใจหรือไม�ไว-วางใจ การลงมติในกรณีเช�นว�าน้ี มิให-กระทําในวัน
เดียวกับวันท่ีการอภิปรายสิ้นสุด มติไม�ไว-วางใจต-องมีคะแนนเสียงมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร 

ในกรณีท่ีมติไม�ไว-วางใจมีคะแนนเสียงไม�มากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรซึ่งเข-าช่ือเสนอญัตติขอเปUดอภิปรายน้ัน 
เป4นอันหมดสิทธิท่ีจะเข-าช่ือเสนอญัตติขอเปUดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไม�ไว-วางใจนายกรัฐมนตรีอีก
ตลอดสมัยประชุมน้ัน 

ในกรณีท่ีมติไม�ไว-วางใจมีคะแนนเสียงมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรนําช่ือผู-ท่ีได-รับการเสนอช่ือตามวรรค
หน่ึงกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต�งต้ังต�อไป และมิให-นํามาตรา ๒๐๒ มาใช-บังคับ 
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มาตรา ๑๘๖  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในห-าของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร มีสิทธิเข-าเช่ือเสนอญัตติขอเปUดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลง
มติไม�ไว-วางใจรัฐมนตรีเป4นรายบุคคล 

ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช-บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๘๗  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม�น-อยกว�าสามในห-าของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของวุฒิสภา มีสิทธิเข-าช่ือขอเปUดอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภาเพ่ือให-คณะรัฐมนตรีแถลง
ข-อเท็จจริงหรือช้ีแจงป7ญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ�นดินโดยไม�มีการลงมติ 

การขอเปUดอภิปรายท่ัวไปตามมาตราน้ี จะกระทําได-คร้ังเดียวในสมัยประชุมหน่ึง 
 
มาตรา ๑๘๘  การประชุมสภาผู-แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม

ร�วมกันของรัฐสภา ย�อมเป4นการเปUดเผยตามลักษณะท่ีกําหนดไว-ในข-อบังคับการประชุมแต�ละสภา แต�
ถ-าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต�ละสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภารวมกัน มีจํานวนไม�น-อยกว�า
หน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา หรือจํานวนสมาชิกของท้ังสองสภาเท�าท่ีมี
อยู�รวมกัน แล-วแต�กรณี ร-องขอให-ประชุมลับ ก็ให-ประชุมลับ 

 
มาตรา ๑๘๙  สภาผู-แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอํานาจเลือกสมาชิกของแต�ละสภาต้ัง

เป4นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผู-เป4นสมาชิกหรือมิได-เป4นสมาชิก ต้ังเป4น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยู�ในอํานาจ
หน-าท่ีของสภา แล-วรายงานต�อสภา มติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล�าวต-องระบุกิจการหรือเร่ือง
ให-ชัดเจนและไม�ซ้ําหรือซ-อนกัน 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงย�อมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใด มาแถลงข-อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการท่ีกระทําหรือในเร่ืองท่ีพิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาอยู�น้ันได- 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคสองเป4นข-าราชการ พนักงาน หรือลูกจ-างของหน�วย
ราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน ให-ประธานคณะกรรมาธิการแจ-งให-
รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหน�วยงานท่ีบุคคลน้ันสังกัดทราบและมีคําสั่งให-บุคคลน้ัน
ดําเนินการตามวรรคสอง เว-นแต�เป4นกรณีท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน8สําคัญของแผ�นดิน 
ให-ถือว�าเป4นเหตุยกเว-นการปฏิบัติตามวรรคสอง 

เอกสิทธ์ิท่ีบัญญัติไว-ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ น้ัน ให-คุ-มครองถึงบุคคล
ผู-กระทําหน-าท่ีตามมาตราน้ีด-วย 

กรรมาธิการสามัญซึ่งต้ังจากผู-ซึ่งเป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรท้ังหมด ต-องมีจํานวน
ตามหรือใกล-เคียงกับอัตราส�วนของจํานวนสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรของแต�ละพรรคการเมืองหรือกลุ�ม
พรรคการเมืองท่ีมีอยู�ในสภาผู-แทนราษฎร 

ในระหว�างท่ียังไม�มีข-อบังคับการประชุมสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๑๙๑ ให-
ประธานสภาผู-แทนราษฎรเป4นผู-กําหนดอัตราส�วนตามวรรคห-า 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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มาตรา ๑๙๐  การพิจารณาร�างพระราชบัญญัติท่ีประธานสภาผู-แทนราษฎรวินิจฉัย
ว�ามีสาระสําคัญเก่ียวกับเด็ก สตรี และคนชรา หรือผู-พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู-แทนราษฎรมิได-
พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให-สภาผู-แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนประกอบด-วย
ผู-แทนองค8การเอกชนเก่ียวกับบุคคลประเภทน้ันมีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวน
กรรมาธิการท้ังหมด 

 
มาตรา ๑๙๑  สภาผู-แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอํานาจตราข-อบังคับการประชุม

เก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหน-าท่ีของประธานสภา รองประธานสภา เร่ืองหรือกิจการอันเป4น
อํานาจหน-า ท่ีของคณะกรรมาธิการสามัญแต�ละชุด การปฏิบัติหน-า ท่ีและองค8ประชุมของ
คณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร�างพระราชบัญญัติและร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การ
เปUดเผยการลงมติ การต้ังกระทู-ถาม การเปUดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบร-อย 
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการและกิจการอ่ืนเพ่ือดําเนินการตามบทบัญญัติแห�ง
รัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๑๙๒  สาระสําคัญท่ีต-องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเร่ืองต�าง ๆ 

ตามท่ีบัญญัติไว-ในบทเฉพาะกาล ให-เป4นสาระสําคัญท่ีต-องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเร่ืองน้ัน ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญน้ี 

 
ส�วนท่ี ๖ 

การประชุมร�วมกันของรัฐสภา 
   

 
มาตรา ๑๙๓  ในกรณีต�อไปน้ี ให-รัฐสภาประชุมร�วมกัน 
(๑) การให-ความเห็นชอบในการแต�งต้ังผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ตามมาตรา ๑๙ 
(๒) การปฏิญาณตนของผู-สําเร็จราชการแทนพระองค8ต�อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑ 
(๓) การรับทราบการแก-ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว�าด-วยการสืบราชสันตติวงศ8 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒ 
(๔) การรับทราบหรือให-ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓ 
(๕) การปรึกษาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใหม�

ตามมาตรา ๙๔ 
(๖) การมีมติให-รัฐสภาพิจารณาเร่ืองอ่ืนในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได-ตาม

มาตรา ๑๕๙ 
(๗) การให-ความเห็นชอบในการปUดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๖๐ 
(๘) การเปUดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑ 
(๙) การให-ความเห็นชอบให-พิจารณาร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๑๐) การให-ความเห็นชอบให-พิจารณาร�างรัฐธรรมนูญแก-ไขเพ่ิมเติม ร�าง
พระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต�อไปตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง 

(๑๑) การตราข-อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๔ 
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑ 
(๑๓) การเปUดอภิปรายท่ัวไปตามมาตรา ๒๑๓ 
(๑๔) การให-ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๒๒๓ 
(๑๕) การให-ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๒๔ 
(๑๖) การแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๑๓ 
 
มาตรา ๑๙๔  ในการประชุมร�วมกันของรัฐสภาให-ใช-ข-อบังคับการประชุมรัฐสภา ใน

ระหว�างท่ียังไม�มีข-อบังคับการประชุมรัฐสภา ให-ใช-ข-อบังคับการประชุมสภาผู-แทนราษฎรโดยอนุโลม
ไปพลางก�อน 

 
มาตรา ๑๙๕  ในการประชุมร�วมกันของรัฐสภา ให-นําบทท่ีใช-แก�สภาท้ังสองมาใช-

บังคับโดยอนุโลม เว-นแต�ในเร่ืองการต้ังคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งต้ังจากผู-ซึ่งเป4นสมาชิกของแต�
ละสภาจะต-องมีจํานวนตามหรือใกล-เคียงกับอัตราส�วนของจํานวนสมาชิกของแต�ละสภา 

 
ส�วนท่ี ๗ 

ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 
   

 
มาตรา ๑๙๖  ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภามีจํานวนไม� เ กินสามคน ซึ่ ง

พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู-ซึ่งเป4นท่ียอมรับนับถือของประชาชน มี
ความรอบรู-และมีประสบการณ8ในการบริหารราชการแผ�นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป4นประโยชน8
ร�วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย8สุจริตเป4นท่ีประจักษ8 

ให-ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังผู-ตรวจการแผ�นดิน
ของรัฐสภา 

คุณสมบัติ ลักษณะต-องห-าม การสรรหา และการเลือกผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 
ให-เป4นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 

ผู- ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหน�งหกป5 นับแต� วัน ท่ี
พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ัง และให-ดํารงตําแหน�งได-เพียงวาระเดียว 

 
มาตรา ๑๙๗  ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภามีอํานาจหน-าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข-อเท็จจริงตามคําร-องเรียนในกรณี 

(ก) การไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหน-าท่ีตามกฎหมาย
ของข-าราชการ พนักงาน หรือลูกจ-างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส�วนท-องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม�ปฏิบัติหน-าท่ีของข-าราชการ พนักงาน หรือลูกจ-าง
ของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน ท่ีก�อให-เกิดความ
เสียหายแก�ผู-ร-องเรียนหรือประชาชนโดยไม�เป4นธรรม ไม�ว�าการน้ันจะชอบหรือไม�ชอบด-วยอํานาจ
หน-าท่ีก็ตาม 

(ค) กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๒) จัดทํารายงานพร-อมท้ังเสนอความเห็นและข-อเสนอแนะต�อรัฐสภา 
 
มาตรา ๑๙๘  ในกรณีท่ีผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภาเห็นว�าบทบัญญัติแห�ง

กฎหมาย กฎ ข-อบังคับ หรือการกระทําใดของบุคคลใดตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีป7ญหาเก่ียวกับ
ความชอบด-วยรัฐธรรมนูญ ให-ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภาเสนอเร่ืองพร-อมความเห็นต�อศาล
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ8ว�าด-วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว�าด-วยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แล-วแต�กรณี 

ให-ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล-วแต�กรณี พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองท่ีผู-ตรวจการ
แผ�นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหน่ึงโดยไม�ชักช-า 

 
ส�วนท่ี ๘ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๙๙  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ประกอบด-วยประธาน

กรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
จากผู-ซึ่งมีความรู-หรือประสบการณ8ด-านการคุ-มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป4นท่ีประจักษ8  ท้ังน้ี 
โดยต-องคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของผู-แทนจากองค8การเอกชนด-านสิทธิมนุษยชนด-วย 

ให-ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ 

คุณสมบัติ ลักษณะต-องห-าม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการกําหนด
ค�าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติมีวาระการดํารงตําแหน�งหกป5นับแต� วันท่ี
พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ัง และให-ดํารงตําแหน�งได-เพียงวาระเดียว 

 
มาตรา ๒๐๐  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติมีอํานาจหน-าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป4นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน หรืออันไม�เป4นไปตามพันธกรณีระหว�างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย
เป4นภาคี และเสนอมาตรการการแก-ไขท่ีเหมาะสมต�อบุคคลหรือหน�วยงานท่ีกระทําหรือละเลยการ
กระทําดังกล�าวเพ่ือดําเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว�าไม�มีการดําเนินการตามท่ีเสนอ ให-รายงานต�อ
รัฐสภาเพ่ือดําเนินการต�อไป 

(๒) เสนอแนะนโยบายและข-อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข-อบังคับ ต�อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือส�งเสริมและคุ-มครองสิทธิมนุษยชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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(๓) ส�งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร�ความรู-ด-านสิทธิมนุษยชน 
(๔) ส�งเสริมความร�วมมือและการประสานงานระหว�างหน�วยราชการ องค8การเอกชน 

และองค8การอ่ืนในด-านสิทธิมนุษยชน 
(๕)  จัดทํารายงานประจําป5 เ พ่ือประเ มินสถานการณ8ด- านสิท ธิม นุษยชน 

ภายในประเทศและเสนอต�อรัฐสภา 
(๖) อํานาจหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหน-าท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติต-องคํานึงถึงผลประโยชน8

ส�วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด-วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข-อง

จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให-ถ-อยคํา รวมท้ังมีอํานาจอ่ืนเพ่ือประโยชน8ในการปฏิบัติหน-าท่ี  
ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
หมวด ๗ 

คณะรัฐมนตรี 
   

 
มาตรา ๒๐๑  พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงและรัฐมนตรีอ่ืนอีก

ไม�เกินสามสิบห-าคนประกอบเป4นคณะรัฐมนตรี มีหน-าท่ีบริหารราชการแผ�นดิน 
นายก รัฐมนต รีต- องแต� ง ต้ั งจากสมา ชิกสภาผู- แทนราษฎรห รือผู- เ คย เป4น

สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรแต�พ-นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผู-แทนราษฎร
ชุดเดียวกัน 

ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรเป4นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ัง
นายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๐๒  ให-สภาผู-แทนราษฎรพิจารณาให-ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได-รับ

แต�งต้ังเป4นนายกรัฐมนตรีให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเป4นคร้ัง
แรกตามมาตรา ๑๕๙ 

การเสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรได-รับแต�งต้ังเป4นนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ต-องมี
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรไม�น-อยกว�าหน่ึงในห-าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภา
ผู-แทนราษฎรรับรอง 

มติของสภาผู-แทนราษฎรท่ีเห็นชอบด-วยในการแต�งต้ังบุคคลใดให-เป4นนายกรัฐมนตรี 
ต-องมีคะแนนเสียงมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร การลง
มติในกรณีเช�นว�าน้ีให-กระทําโดยการลงคะแนนโดยเปUดเผย 

 
มาตรา ๒๐๓  ในกรณีท่ีพ-นกําหนดสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภา

เพ่ือให-สมาชิกได-มาประชุมเป4นคร้ังแรกแล-ว ไม�ปรากฏว�ามีบุคคลใดได-รับคะแนนเสียงเห็นชอบให-
ได- รับแต�งต้ังเป4นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐๒ วรรคสาม ภายในสิบห-าวันนับแต�วันท่ีพ-น
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กําหนดเวลาดังกล�าว ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎรนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราช
โองการแต�งต้ังบุคคลซึ่งได-รับคะแนนเสียงสูงสุดเป4นนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๐๔  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได- 
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรซึ่งได-รับแต�งต้ังเป4นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีให-พ-นจาก

ตําแหน�งสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในวันถัดจากวันท่ีครบสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีพระบรมราชโองการ
แต�งต้ัง 

 
มาตรา ๒๐๕  ก�อนเข-ารับหน-าท่ี รัฐมนตรีต-องถวายสัตย8ปฏิญาณต�อพระมหากษัตริย8

ด-วยถ-อยคําดังต�อไปน้ี 
“ข-าพระพุทธเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย8ปฏิญาณว�า ข-าพระพุทธเจ-าจะ

จงรักภักดีต�อพระมหากษัตริย8 และจะปฏิบัติหน-าท่ีด-วยความซื่อสัตย8สุจริต เพ่ือประโยชน8ของประเทศ
และประชาชน ท้ังจะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๐๖  รัฐมนตรีต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-าม ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสามสิบห-าป5บริบูรณ8 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�า 
(๔) ไม�มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๑๒) (๑๓) หรือ 

(๑๔) 
(๕) ไม�เคยต-องคําพิพากษาให-จําคุกต้ังแต�สองป5ข้ึนไป โดยได-พ-นโทษมายังไม�ถึงห-าป5

ก�อนได-รับแต�งต้ัง เว-นแต�ในความผิดอันได-กระทําโดยประมาท 
(๖) ไม�เป4นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป4นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง

มาแล-วยังไม�เกินหน่ึงป5นับถึงวันท่ีได-รับแต�งต้ังเป4นรัฐมนตรี เว-นแต�สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 
๑๓๓ (๑) 

 
มาตรา ๒๐๗  รัฐมนตรีจะเป4นข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํานอกจาก

ข-าราชการการเมืองมิได- 
 
มาตรา ๒๐๘  รัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งหรือกระทําการใดตามท่ีบัญญัติในมาตรา 

๑๑๐ มิได- เว-นแต�ตําแหน�งท่ีต-องดํารงตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย และจะดํารงตําแหน�งใดในห-าง
หุ-นส�วน บริษัท หรือองค8การท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ�งหาผลกําไรหรือรายได-มาแบ�งป7นกัน หรือเป4นลูกจ-าง
ของบุคคลใดก็มิได-ด-วย 

 
มาตรา ๒๐๙  รัฐมนตรีต-องไม�เป4นหุ-นส�วนหรือผู-ถือหุ-นในห-างหุ-นส�วนหรือบริษัท 

หรือไม�คงไว-ซึ่งความเป4นหุ-นส�วนหรือผู-ถือหุ-นในห-างหุ-นส�วนหรือบริษัทต�อไป  ท้ังน้ี ตามจํานวนท่ี
กฎหมายบัญญัติ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู-ใดประสงค8จะได-รับประโยชน8จากกรณีดังกล�าวต�อไป ให-รัฐมนตรี
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ผู-น้ันแจ-งให-ประธานกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต�
วันท่ีได-รับแต�งต้ัง และให-รัฐมนตรีผู-น้ันโอนหุ-นในห-างหุ-นส�วนหรือบริษัทดังกล�าวให-นิติบุคคลซึ่งจัดการ
ทรัพย8สินเพ่ือประโยชน8ของผู-อ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ห-ามมิให-รัฐมนตรีผู-น้ันกระทําการใดอันมีลักษณะเป4นการเข-าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ 
เก่ียวกับหุ-นหรือกิจการของห-างหุ-นส�วนหรือบริษัทดังกล�าว 

 
มาตรา ๒๑๐  รัฐมนตรีย�อมมีสิทธิเข-าประชุมและแถลงข-อเท็จจริงหรือแสดงความ

คิดเห็นในท่ีประชุมสภา แต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีสภาผู-แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติ
ให-เข-าประชุมในเร่ืองใด รัฐมนตรีต-องเข-าร�วมประชุม 

เอกสิทธ์ิที่บัญญัติไว-ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ให-นํามาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๑๑  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข-าบริหารราชการแผ�นดินต-องแถลงนโยบายต�อ

รัฐสภาโดยไม�มีการลงมติความไว-วางใจ  ท้ังน้ี ภายในสิบห-าวันนับแต�วันเข-ารับหน-าท่ี 
ก�อนแถลงนโยบายต�อรัฐสภาตามวรรคหน่ึง หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเป4นเร�งด�วน

ซึ่งหากปล�อยให-เน่ินช-าไปจะกระทบต�อประโยชน8สําคัญของแผ�นดิน คณะรัฐมนตรีท่ีเข-ารับหน-าท่ีจะ
ดําเนินการไปพลางก�อนเพียงเท�าท่ีจําเป4นก็ได- 

 
มาตรา ๒๑๒  ในการบริหารราชการแผ�นดิน รัฐมนตรีต-องดําเนินการตามบทบัญญัติ

แห�งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายท่ีได-แถลงไว-ตามมาตรา ๒๑๑ และต-องรับผิดชอบต�อสภา
ผู-แทนราษฎรในหน-าท่ีของตน รวมท้ังต-องรับผิดชอบร�วมกันต�อรัฐสภาในนโยบายท่ัวไปของ
คณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๑๓  ในกรณีท่ีมีป7ญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ�นดินท่ี

คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟ7งความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
นายกรัฐมนตรีจะแจ-งไปยังประธานรัฐสภาขอให-มีการเปUดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมร�วมกันของ
รัฐสภาก็ได- ในกรณีเช�นว�าน้ี รัฐสภาจะลงมติในป7ญหาท่ีอภิปรายมิได- 

 
มาตรา ๒๑๔  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นว�ากิจการในเร่ืองใดอาจกระทบถึง

ประโยชน8ได-เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
อาจปรึกษาประธานสภาผู-แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให-มีการ
ออกเสียงประชามติได- 

การออกเสียงประชามติต-องเป4นไปเพ่ือประโยชน8ในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนว�าจะเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบกิจการสําคัญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคหน่ึงซึ่งมิใช�เร่ืองท่ี
ขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี การออกเสียงประชามติท่ีเก่ียวกับตัวบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคล
ใดคณะบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ จะกระทํามิได- 

ประกาศตามวรรคหน่ึงต-องกําหนดวันให-ประชาชนออกเสียงประชามติซึ่งจะต-องไม�
ก�อนเก-าสิบวันแต�ไม�ช-ากว�าหน่ึงร-อยย่ีสิบวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียง
ประชามติต-องกําหนดเป4นวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 
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ในระหว�างท่ีประกาศตามวรรคหน่ึงมีผลใช-บังคับ รัฐต-องดําเนินการให-บุคคลฝRายท่ี
เห็นชอบและไม�เห็นชอบกับกิจการน้ัน แสดงความคิดเห็นของตนได-โดยเท�าเทียมกัน 

บุคคลผู-มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรย�อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏว�ามีผู-มาใช-สิทธิออกเสียงประชามติเป4น

จํานวนไม�มากกว�าหน่ึงในห-าของจํานวนผู-มีสิทธิออกเสียงประชามติ ให-ถือว�าประชาชนโดยเสียงข-าง
มากไม�เห็นชอบด-วยกับเร่ืองท่ีขอปรึกษาน้ัน แต�ถ-ามีผู-มาใช-สิทธิออกเสียงประชามติมากกว�าหน่ึงในห-า
ของจํานวนผู-มีสิทธิออกเสียงประชามติและปรากฏว�าผู-ออกเสียงประชามติโดยเสียงข-างมากให-ความ
เห็นชอบ ให-ถือว�าประชาชนโดยเสียงข-างมากเห็นชอบด-วยกับเร่ืองท่ีขอปรึกษาน้ัน 

การออกเสียงประชามติตามมาตราน้ีให- มีผลเป4นเพียงการให- คําปรึกษาแก�
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน 

หลักเกณฑ8และวิธีการออกเสียงประชามติให- เป4นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด-วยการออกเสียงประชามติ 

 
มาตรา ๒๑๕  รัฐมนตรีทั้งคณะพ-นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ความเป4นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖ 
(๒) อายุสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู-แทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 
คณะรัฐมนตรีท่ีพ-นจากตําแหน�ง ต-องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน-าท่ีต�อไปจนกว�า

คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม�จะเข-ารับหน-าท่ี แต�ในกรณีพ-นจากตําแหน�งตาม (๒) จะใช-อํานาจแต�งต้ังหรือ
ย-ายข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือให-บุคคลดังกล�าวพ-นจากตําแหน�ง มิได- เว-นแต�จะได-รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และมาตรา ๒๐๔ มาใช-บังคับกับ
คณะรัฐมนตรีที่พ-นจากตําแหน�งและอยู�ในระหว�างท่ีปฏิบัติหน-าท่ีตามวรรคสอง 

ในกรณีท่ีความเป4นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ให-ดําเนินการตามมาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑๖  ความเป4นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๒๐๖ 
(๔) ต-องคําพิพากษาให-จําคุก 
(๕) สภาผู-แทนราษฎรมีมติไม�ไว-วางใจตามมาตรา ๑๘๕ หรือมาตรา ๑๘๖ 
(๖) กระทําการอันต-องห-ามตามมาตรา ๒๐๘ หรือมาตรา ๒๐๙ 
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๒๑๗ 
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให-ถอดถอนออกจากตําแหน�ง 
ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ มาใช-บังคับกับการสิ้นสุดของความเป4น

รัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 
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มาตรา ๒๑๗  พระมหากษัตริย8ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการให-รัฐมนตรีพ-นจาก

ความเป4นรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 
 
มาตรา ๒๑๘  ในกรณีเพ่ือประโยชน8ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ 

ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปHองป7ดภัยพิบัติสาธารณะ 
พระมหากษัตริย8จะทรงตราพระราชกําหนดให-ใช-บังคับดังเช�นพระราชบัญญัติก็ได- 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ให-กระทําได-เฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว�า
เป4นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป4นรีบด�วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได- 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต�อไป ให-คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ันต�อรัฐสภา
เพ่ือพิจารณาโดยไม�ชักช-า ถ-าอยู�นอกสมัยประชุมและการรอการเปUดสมัยประชุมสามัญจะเป4นการ
ชักช-า คณะรัฐมนตรีต-องดําเนินการให-มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม�
อนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถ-าสภาผู-แทนราษฎรไม�อนุมัติ หรือสภาผู-แทนราษฎรอนุมัติแต�วุฒิสภา
ไม�อนุมัติและสภาผู-แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด-วยคะแนนเสียงไม�มากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร ให-พระราชกําหนดน้ันตกไป แต�ท้ังน้ีไม�กระทบกระเทือน
กิจการท่ีได-เป4นไปในระหว�างท่ีใช-พระราชกําหนดน้ัน 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึงมีผลเป4นการแก-ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติ
แห�งกฎหมายใด และพระราชกําหนดน้ันต-องตกไปตามวรรคสาม ให-บทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีมีอยู�
ก�อนการแก-ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก มีผลใช-บังคับต�อไปนับแต�วันท่ีการไม�อนุมัติพระราชกําหนดน้ันมีผล 

ถ-าสภาผู-แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดน้ัน หรือถ-าวุฒิสภาไม�อนุมัติ
และสภาผู-แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด-วยคะแนนเสียงมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร ให-พระราชกําหนดน้ันมีผลใช-บังคับเป4นพระราชบัญญัติต�อไป 

การอนุมัติหรือไม�อนุมัติพระราชกําหนด ให-นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไม�อนุมัติ ให-มีผลต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผู-แทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะต-องกระทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภาน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๒๑๙  ก�อนท่ีสภาผู-แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได-อนุมัติพระราชกําหนดใด

ตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสาม สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงใน
ห-าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของแต�ละสภา มีสิทธิเข-าช่ือเสนอความเห็นต�อประธานแห�ง
สภาท่ีตนเป4นสมาชิกว�าพระราชกําหนดน้ันไม�เป4นไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหน่ึง และให-ประธานแห�ง
สภาท่ีได-รับความเห็นดังกล�าว ส�งความเห็นน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย เม่ือศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแล-ว ให-ศาลรัฐธรรมนูญแจ-งคําวินิจฉัยน้ันไปยังประธานแห�งสภาท่ีส�งความเห็นน้ันมา 

เ ม่ือประธานสภาผู- แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได- รับความเห็นของ
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหน่ึงแล-ว ให-รอการพิจารณาพระราชกําหนด
น้ันไว-ก�อนจนกว�าจะได-รับแจ-งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�าพระราชกําหนดใดไม�เป4นไปตามมาตรา ๒๑๘ 
วรรคหน่ึง ให-พระราชกําหนดน้ันไม�มีผลบังคับมาแต�ต-น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว�าพระราชกําหนดใดไม�เป4นไปตามมาตรา ๒๑๘ วรรค
หน่ึง ต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท้ังหมด 

 
มาตรา ๒๒๐  ในระหว�างสมัยประชุม ถ-ามีความจําเป4นต-องมีกฎหมายเก่ียวด-วยภาษี

อากรหรือเงินตราซึ่งจะต-องได-รับการพิจารณาโดยด�วนและลับเพ่ือรักษาประโยชน8ของแผ�นดิน 
พระมหากษัตริย8จะทรงตราพระราชกําหนดให-ใช-บังคับดังเช�นพระราชบัญญัติก็ได- 

พระราชกําหนดท่ีได-ตราข้ึนตามวรรคหน่ึง จะต-องนําเสนอต�อสภาผู-แทนราษฎร
ภายในสามวันนับแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑๘ มา
ใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒๑  พระมหากษัตริย8ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา

โดยไม�ขัดต�อกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๒๒  พระมหากษัตริย8ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใช-และเลิกใช-

กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายว�าด-วยกฎอัยการศึก 
ในกรณีท่ีมีความจําเป4นต-องประกาศใช-กฎอัยการศึกเฉพาะแห�งเป4นการรีบด�วน 

เจ-าหน-าท่ีฝRายทหารย�อมกระทําได-ตามกฎหมายว�าด-วยกฎอัยการศึก 
 
มาตรา ๒๒๓  พระมหากษัตริย8ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือ

ได-รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติให-ความเห็นชอบของรัฐสภาต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสองในสามของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา 
ในระหว�างท่ีอายุสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู-แทนราษฎรถูกยุบ ให-วุฒิสภา

ทําหน-าท่ีรัฐสภาในการให-ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง และการลงมติต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�า
สองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� 

 
มาตรา ๒๒๔  พระมหากษัตริย8ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน กับนานาประเทศหรือกับองค8การระหว�างประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแห�งรัฐ หรือจะต-อง

ออกพระราชบัญญัติเพ่ือให-การเป4นไปตามสัญญา ต-องได-รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
มาตรา ๒๒๕  พระมหากษัตริย8ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 
มาตรา ๒๒๖  พระมหากษัตริย8ทรงไว-ซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร

ศักด์ิและเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8 
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มาตรา ๒๒๗  พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังข-าราชการฝRายทหารและฝRายพลเรือน
ตําแหน�งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท�า และทรงให-พ-นจากตําแหน�ง เว-นแต�กรณีท่ีพ-นจาก
ตําแหน�งเพราะความตาย 

 
มาตรา ๒๒๘  ข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจําและมิใช�ข-าราชการ

การเมือง จะเป4นข-าราชการการเมืองหรือผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองอ่ืน มิได- 
 
มาตรา ๒๒๙  เงินประจําตําแหน�งและประโยชน8ตอบแทนอย�างอ่ืนขององคมนตรี 

ประธานและรองประธานสภาผู-แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู-นําฝRายค-านในสภา
ผู-แทนราษฎร สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให-กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชน8ตอบแทนอย�างอ่ืนขององคมนตรี ประธานและรอง
ประธานสภาผู-แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู-นําฝRายค-านใน
สภาผู-แทนราษฎร สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ-นจากตําแหน�ง ให-กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๒๓๐  การจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม ข้ึนใหม� โดยมีการกําหนดตําแหน�ง

หรืออัตราของข-าราชการหรือลูกจ-างเพ่ิมข้ึน ให-ตราเป4นพระราชบัญญัติ 
การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีผลเป4นการจัดต้ังเป4นกระทรวง ทบวง 

กรม ข้ึนใหม� หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ท่ีมิได-มีการจัดต้ังเป4นกระทรวง ทบวง 
กรมข้ึนใหม�  ท้ังน้ี โดยไม�มีการกําหนดตําแหน�งหรืออัตราของข-าราชการหรือลูกจ-างเพ่ิมข้ึน หรือการ
ยุบกระทรวง ทบวง กรม ให-ตราเป4นพระราชกฤษฎีกา 

ภายในสามป5นับแต�วันท่ีมีการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ตามวรรคสอง 
จะกําหนดตําแหน�งหรืออัตราของข-าราชการหรือลูกจ-างเพ่ิมข้ึนในกระทรวง ทบวง กรม ท่ีจัดต้ังข้ึน
ใหม� หรือในกระทรวง ทบวง กรม ท่ีถูกรวมหรือโอนไป มิได- 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให-ระบุอํานาจหน-าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม ท่ี
จัดต้ังข้ึนใหม� การโอนอํานาจหน-าท่ีตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายซึ่งหน�วยราชการหรือเจ-าพนักงานท่ีมี
อยู�เดิม การโอนข-าราชการและลูกจ-าง งบประมาณรายจ�าย รวมท้ังทรัพย8สินและหน้ีสิน เอาไว-ด-วย 

การดําเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีพระราชบัญญัติจัดต้ังข้ึน
แล-ว ให-ตราเป4นพระราชกฤษฎีกา โดยให-ถือว�าพระราชกฤษฎีกาท่ีตราข้ึนน้ัน มีผลเป4นการแก-ไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายท่ีมีผลใช-บังคับได-ดังเช�นพระราชบัญญัติในส�วนท่ี
เก่ียวข-องด-วย 

 
มาตรา ๒๓๑  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการ อัน

เก่ียวกับราชการแผ�นดิน ต-องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว-นแต�ท่ีมีบัญญัติไว-เป4น
อย�างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๒๓๒  บทกฎหมายท่ีทรงลงพระปรมาภิไธยแล-วหรือถือเสมือนหน่ึงว�าได-ทรง

ลงพระปรมาภิไธยแล-ว ให-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 
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หมวด ๘ 

ศาล 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๒๓๓  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป4นอํานาจของศาลซึ่งต-องดําเนินการ

ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย8 
 
มาตรา ๒๓๔  บรรดาศาลท้ังหลายจะต้ังข้ึนได-ก็แต�โดยพระราชบัญญัติ 
การต้ังศาลข้ึนใหม�เพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหน่ึงหรือคดีท่ีมีข-อหาฐานใดฐาน

หน่ึงโดยเฉพาะแทนศาลท่ีมีอยู�ตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีน้ัน จะกระทํามิได- 
 
มาตรา ๒๓๕  การบัญญัติกฎหมายให-มีผลเป4นการเปลี่ยนแปลงหรือแก-ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายว�าด-วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพ่ือใช-แก�คดีใดคดีหน่ึงโดยเฉพาะจะกระทํามิได- 
 
มาตรา ๒๓๖  การน่ังพิจารณาคดีของศาลต-องมีผู-พิพากษาหรือตุลาการครบองค8

คณะ และผู-พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิได-น่ังพิจารณาคดีใด จะทําคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยคดีน้ันมิได- 
เว-นแต�มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป4นอ่ืนอันมิอาจก-าวล�วงได-  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๓๗  ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทํามิได- เว-นแต�มีคําสั่ง

หรือหมายของศาล หรือผู-น้ันได-กระทําความผิดซึ่งหน-า หรือมีเหตุจําเป4นอย�างอ่ืนให-จับได-โดยไม�มี
หมายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยผู-ถูกจับจะต-องได-รับการแจ-งข-อกล�าวหาและรายละเอียดแห�งการจับ 
โดยไม�ชักช-า กับจะต-องได-รับโอกาสแจ-งให-ญาติหรือผู-ซึ่งผู-ถูกจับไว-วางใจทราบในโอกาสแรก และผู-ถูก
จับซึ่งยังถูกควบคุมอยู� ต-องถูกนําตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต�เวลาท่ีผู-ถูกจับถูกนําตัวไปถึงท่ี
ทําการของพนักงานสอบสวน เพ่ือศาลพิจารณาว�ามีเหตุท่ีจะขังผู-ถูกจับไว-ตามกฎหมายหรือไม� เว-นแต�
มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป4นอย�างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได-ต�อเม่ือ 
(๑) มีหลักฐานตามสมควรว�าผู-น้ันน�าจะได-กระทําความผิดอาญาร-ายแรงท่ีมีอัตรา

โทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือ 
(๒) มีหลักฐานตามสมควรว�าผู-น้ันน�าจะได-กระทําความผิดอาญา และมีเหตุอันควร

เช่ือว�าผู-น้ันจะหลบหนี หรือจะไปยุ�งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก�อเหตุอันตรายประการอ่ืน ด-วย 
 
มาตรา ๒๓๘  ในคดีอาญา การค-นในท่ีรโหฐานจะกระทํามิได- เว-นแต�จะมีคําสั่งหรือ

หมายของศาล หรือมีเหตุให-ค-นได-โดยไม�ต-องมีคําสั่งหรือหมายของศาล  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา ๒๓๙  คําขอประกันผู-ต-องหาหรือจําเลยในคดีอาญาต-องได-รับการพิจารณา

อย�างรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก�กรณีมิได- การไม�ให-ประกันต-องอาศัยเหตุตาม
หลักเกณฑ8ที่บัญญัติไว-โดยเฉพาะในกฎหมาย และต-องแจ-งเหตุผลให-ผู-ต-องหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว 

สิทธิท่ีจะอุทธรณ8คัดค-านการไม�ให-ประกัน ย�อมได-รับความคุ-มครองตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

บุคคลผู-ถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก ย�อมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความเป4นการ
เฉพาะตัว และมีสิทธิได-รับการเย่ียมตามสมควร 

 
มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือในกรณีอ่ืนใดผู-ถูกคุมขัง

เอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน8ของผู-ถูกคุมขัง มีสิทธิร-องต�อศาลท-องท่ีท่ีมีอํานาจ
พิจารณาคดีอาญาว�าการคุมขังเป4นการมิชอบด-วยกฎหมาย เม่ือมีคําร-องเช�นว�าน้ี ให-ศาลดําเนินการไต�
สวนฝRายเดียวโดยด�วน ถ-าเห็นว�าคําร-องน้ันมีมูล ศาลมีอํานาจสั่งผู-คุมขังให-นําตัวผู-ถูกคุมขังมาศาลโดย
พลัน และถ-าผู-คุมขังแสดงให-เป4นท่ีพอใจของศาลไม�ได-ว�าการคุมขังเป4นการชอบด-วยกฎหมาย ให-ศาล
สั่งปล�อยตัวผู-ถูกคุมขังไปทันที 

 
มาตรา ๒๔๑  ในคดีอาญา ผู-ต-องหาหรือจําเลยย�อมมีสิทธิได-รับการสอบสวนหรือ

การพิจารณาคดีด-วยความรวดเร็ว ต�อเน่ือง และเป4นธรรม 
ในช้ันสอบสวน ผู-ต-องหามีสิทธิให-ทนายความหรือผู-ซึ่งตนไว-วางใจเข-าฟ7งการ

สอบปากคําตนได- 
ผู-เสียหายหรือจําเลยในคดีอาญาย�อมมีสิทธิตรวจหรือคัดสําเนาคําให-การของตนใน

ช้ันสอบสวนหรือเอกสารประกอบคําให-การของตน เม่ือพนักงานอัยการได-ย่ืนฟHองคดีต�อศาลแล-ว  
ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ในคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม�ฟHองแล-ว ผู-เสียหาย ผู-ต-องหา หรือผู-มี
ส�วนได-เสีย ย�อมมีสิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร-อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสั่งคดี  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๔๒  ผู-ต-องหาหรือจําเลยในคดีอาญาย�อมมีสิทธิได-รับความช�วยเหลือจาก

รัฐด-วยการจัดหาทนายความให-ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีท่ีผู-ถูกควบคุมหรือคุมขังไม�อาจหา
ทนายความได- รัฐต-องให-ความช�วยเหลือโดยจัดหาทนายความให-โดยเร็ว 

ในคดีแพ�ง บุคคลย�อมมีสิทธิได-รับความช�วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

 
มาตรา ๒๔๓  บุคคลย�อมมีสิทธิไม�ให-ถ-อยคําเป4นปฏิป7กษ8ต�อตนเองอันอาจทําให-ตน

ถูกฟHองคดีอาญา 
ถ-อยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคําม่ันสัญญา ขู�เข็ญ หลอกลวง ถูกทรมาน 

ใช-กําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการใด ๆ ไม�อาจรับฟ7งเป4นพยานหลักฐานได- 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 
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มาตรา ๒๔๔  บุคคลซึ่งเป4นพยานในคดีอาญามีสิทธิได-รับความคุ-มครองการปฏิบัติท่ี
เหมาะสม และค�าตอบแทนท่ีจําเป4นและสมควรจากรัฐ  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๔๕  บุคคลซึ่งเป4นผู-เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได-รับความคุ-มครอง การ

ปฏิบัติที่เหมาะสม และค�าตอบแทนท่ีจําเป4นและสมควรจากรัฐ  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
บุคคลใดได-รับความเสียหายถึงแก�ชีวิตหรือแก�ร�างกายหรือจิตใจเน่ืองจากการกระทํา

ความผิดอาญาของผู-อ่ืนโดยตนมิได-มีส�วนเก่ียวข-องกับการกระทําความผิดน้ัน และไม�มีโอกาสได-รับการ
บรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน บุคคลน้ันหรือทายาทย�อมมีสิทธิได-รับความช�วยเหลือจากรัฐ  ท้ังน้ี 
ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๔๖  บุคคลใดตกเป4นจําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว�างการพิจารณา

คดี หากปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีน้ันว�าข-อเท็จจริงฟ7งเป4นยุติว�าจําเลยมิได-เป4นผู-กระทํา
ความผิด หรือการกระทําของจําเลยไม�เป4นความผิด บุคคลน้ันย�อมมีสิทธิได-รับค�าทดแทนและ
ค�าใช-จ�ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิท่ีเสียไปเพราะการน้ันคืน  ท้ังน้ี ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๔๗  บุคคลใดต-องรับโทษอาญาโดยคําพิพากษาอันถึงท่ีสุด บุคคลน้ัน ผู-มี

ส�วนได-เสีย หรือพนักงานอัยการ อาจร-องขอให-มีการร้ือฟWXนคดีขึ้นพิจารณาใหม�ได- และหากปรากฏตาม
คําพิพากษาของศาลท่ีร้ือฟWXนคดีข้ึนพิจารณาใหม�ว�าบุคคลน้ันมิได-เป4นผู-กระทําความผิด บุคคลน้ันหรือ
ทายาทย�อมมีสิทธิได-รับค�าทดแทนและค�าใช-จ�ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิท่ีเสียไปเพราะผล
แห�งคําพิพากษาน้ันคืน  ท้ังน้ี ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๔๘  ในกรณีท่ีมีป7ญหาเก่ียวกับอํานาจหน-าท่ีระหว�างศาลยุติธรรม ศาล

ปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอ่ืน ให-พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยคณะกรรมการคณะหน่ึงซึ่ ง
ประกอบด-วยประธานศาลฎีกาเป4นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอ่ืน และ
ผู-ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม�เกินสี่คนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เป4นกรรมการ 

หลักเกณฑ8การเสนอป7ญหาตามวรรคหน่ึงให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๒๔๙  ผู-พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให-

เป4นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู-พิพากษาและตุลาการไม�อยู�ภายใต-การบังคับ

บัญชาตามลําดับช้ัน 
การจ�ายสํานวนคดีให-ผู-พิพากษาและตุลาการ ให-เป4นไปตามหลักเกณฑ8ท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 
การเรียกคืนสํานวนคดีหรือการโอนสํานวนคดี จะกระทํามิได- เว-นแต�เป4นกรณีท่ีจะ

กระทบกระเทือนต�อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 
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การโยกย-ายผู-พิพากษาและตุลาการโดยไม�ได-รับความยินยอมจากผู-พิพากษาและ
ตุลาการน้ัน จะกระทํามิได- เว-นแต�เป4นการโยกย-ายตามวาระตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เป4นการเลื่อน
ตําแหน�งให-สูงข้ึน เป4นกรณีที่อยู�ในระหว�างถูกดําเนินการทางวินัย หรือตกเป4นจําเลยในคดีอาญา 

 
มาตรา ๒๕๐  ผู-พิพากษาและตุลาการจะเป4นข-าราชการการเมืองหรือผู-ดํารง

ตําแหน�งทางการเมืองมิได- 
 
มาตรา ๒๕๑  พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังผู-พิพากษาและตุลาการ และทรงให-พ-น

จากตําแหน�ง เว-นแต�กรณีที่พ-นจากตําแหน�งเพราะความตาย 
การแต�งต้ังและการให-ผู-พิพากษาและตุลาการในศาลอ่ืนนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พ-นจากตําแหน�ง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและวิธี
พิจารณาของศาลดังกล�าว ให-เป4นไปตามกฎหมายว�าด-วยการจัดต้ังศาลน้ัน 

 
มาตรา ๒๕๒  ก�อนเข-ารับหน-าท่ี ผู-พิพากษาและตุลาการต-องถวายสัตย8ปฏิญาณต�อ

พระมหากษัตริย8ด-วยถ-อยคําดังต�อไปน้ี 
“ข-าพระพุทธเจ-า (ช่ือผู-ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย8ปฏิญาณว�า ข-าพระพุทธเจ-าจะ

จงรักภักดีต�อพระมหากษัตริย8 และจะปฏิบัติหน-าท่ีในพระปรมาภิไธยด-วยความซื่อสัตย8สุจริต โดย
ปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือให-เกิดความยุติธรรมแก�ประชาชน และความสงบสุขแห�งราชอาณาจักร ท้ัง
จะรักษาไว-และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๕๓  เงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง และประโยชน8ตอบแทนอ่ืนของผู-

พิพากษาและตุลาการ ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  ท้ังน้ี จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงิน
ประจําตําแหน�งของข-าราชการพลเรือนมาใช-บังคับ มิได- 

บทบัญญัติวรรคหน่ึงให-นํามาใช-บังคับกับกรรมการการเลือกต้ัง ผู-ตรวจการแผ�นดิน
ของรัฐสภา กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ�นดินด-วย 
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕๔  บุคคลจะดํารงตําแหน�งกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการ
ของศาลอ่ืนตามกฎหมายว�าด-วยการน้ัน ในเวลาเดียวกันมิได-  ท้ังน้ี ไม�ว�าจะเป4นกรรมการโดยตําแหน�ง
หรือกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ 

 
ส�วนท่ี ๒ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 
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มาตรา ๒๕๕  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด-วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหน่ึงและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีกสิบสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจาก
บุคคลดังต�อไปน้ี 

(๑) ผู-พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู-พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได-รับ
เลือกโดยท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนห-าคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได-รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ� ศาลปกครอง
สูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน 

(๓) ผู-ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร8 ซึ่งได-รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ จํานวนห-าคน 
(๔) ผู-ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร8 ซึ่งได-รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ จํานวนสามคน 
ให-ผู-ได-รับเลือกตามวรรคหน่ึง ประชุมและเลือกกันเองให-คนหน่ึงเป4นประธานศาล

รัฐธรรมนูญ แล-วแจ-งผลให-ประธานวุฒิสภาทราบ 
ให-ประธานวุฒิสภาเป4นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังประธานศาล

รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๒๕๖  ผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ต-องมีคุณสมบัติและไม�มี

ลักษณะต-องห-าม ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสี่สิบห-าป5บริบูรณ8 
(๓) เคยเป4นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกต้ัง ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดิน หรือเคยรับราชการในตําแหน�งไม�ตํ่ากว�ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเท�า หรือ
ดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าศาสตราจารย8 

(๔) ไม�มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๑๓) หรือ (๑๔) 

(๕) ไม�เป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข-าราชการการเมือง สมาชิก
สภาท-องถ่ิน หรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

(๖) ไม�เป4นหรือเคยเป4นสมาชิกหรือผู-ดํารงตําแหน�งอ่ืนของพรรคการเมือง ในระยะ
สามป5ก�อนดํารงตําแหน�ง 

(๗) ไม�เป4นกรรมการการเลือกต้ัง ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห�งชาติ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 

 
มาตรา ๒๕๗  การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ 

(๓) และ (๔) ให-ดําเนินการดังน้ี 
(๑) ให-มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหน่ึง ประกอบด-วย 

ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร8หรือเทียบเท�าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห�งซึ่งเลือก
กันเองให-เหลือสี่คน คณบดีคณะรัฐศาสตร8หรือเทียบเท�าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห�งซึ่งเลือก
กันเองให-เหลือสี่คน ผู-แทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร พรรคละ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 
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หน่ึงคน ซึ่งเลือกกันเองให-เหลือสี่คน เป4นกรรมการ คณะกรรมการดังกล�าวมีหน-าท่ีสรรหาและจัดทํา
บัญชีรายช่ือผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) จํานวนสิบคน และผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) 
จํานวนหกคน เสนอต�อประธานวุฒิสภา โดยต-องเสนอพร-อมความยินยอมของผู-ได-รับการเสนอช่ือน้ัน  
ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีเหตุทําให-ต-องมีการเลือกบุคคลให-ดํารงตําแหน�งดังกล�าว มติในการ
เสนอช่ือดังกล�าวต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� 

(๒) ให-ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติเลือกบุคคลผู-ได-รับการเสนอช่ือ
ในบัญชีตาม (๑) ซึ่งต-องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการน้ี ให-ห-าคนแรกในบัญชีรายช่ือผู-ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายช่ือผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได-รับ
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของวุฒิสภา เป4นผู-
ได- รับเลือกเป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต�ถ-าจํานวนผู-ได- รับเลือกดังกล�าวจากบัญชีรายช่ือ
ผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) มีไม�ครบห-าคน หรือจากบัญชีรายช่ือผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ 
(๔) มีไม�ครบสามคน ให-นํารายช่ือผู-ไม�ได-รับเลือกในคราวแรกในบัญชีน้ันมาให-สมาชิกวุฒิสภาออกเสียง
ลงคะแนนเลือกอีกคร้ังหน่ึงต�อเน่ืองกันไป และในกรณีน้ี ให-ผู-ได-รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับ
จนครบจํานวน เป4นผู-ได-รับเลือกให-เป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ-ามีผู-ได-รับคะแนนเท�ากันในลําดับใด
อันเป4นเหตุให-มีผู-ได-รับเลือกเกินห-าคนหรือสามคน แล-วแต�กรณี ให-ประธานวุฒิสภาจับสลากว�าผู-ใด
เป4นผู-ได-รับเลือก 

ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับ 
 
มาตรา ๒๕๘  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต-อง 
(๑) ไม�เป4นข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไม�เป4นพนักงานหรือลูกจ-างของหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วน

ท-องถ่ิน หรือไม�เป4นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน�วยงานของรัฐ 
(๓) ไม�ดํารงตําแหน�งใดในห-างหุ-นส�วน บริษัท หรือองค8การท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุ�งหา

ผลกําไรหรือรายได-มาแบ�งป7นกัน หรือเป4นลูกจ-างของบุคคลใด 
(๔) ไม�ประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกา ท่ีประชุมใหญ�ศาลปกครองสูงสุด หรือวุฒิสภา 

แล-วแต�กรณี เลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได-รับความยินยอมของบุคคลน้ัน ผู-ได-รับเลือก
จะเร่ิมปฏิบัติหน-าท่ีได-ต�อเม่ือตนได-ลาออกจากการเป4นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดง
หลักฐานให-เป4นท่ีเช่ือได-ว�าตนได-เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล�าวแล-ว ซึ่งต-องกระทําภายในสิบห-าวัน
นับแต�วันท่ีได-รับเลือก แต�ถ-าผู-น้ันมิได-ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ให-
ถือว�าผู-น้ันมิได-เคยรับเลือกให-เป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ มาใช-
บังคับ 

 
มาตรา ๒๕๙  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารง

ตําแหน�งเก-าป5นับแต�วันท่ีพระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ัง และให-ดํารงตําแหน�งได-เพียงวาระเดียว 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ-นจากตําแหน�งตามวาระ 

ให-ปฏิบัติหน-าท่ีต�อไปจนกว�าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได-รับแต�งต้ังใหม�
จะเข-ารับหน-าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 
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ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป4นเจ-าพนักงานในการ
ยุติธรรมตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๖๐  นอกจากการพ-นจากตําแหน�งตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ-นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบป5บริบูรณ8 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๒๕๖ 
(๕) กระทําการอันเป4นการฝRาฝWนมาตรา ๒๕๘ 
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให-ถอดถอนออกจากตําแหน�ง 
(๗) ต-องคําพิพากษาให-จําคุก 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน-าท่ีต�อไปได-

ภายใต-บังคับมาตรา ๒๖๗ 
 
มาตรา ๒๖๑  ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ-น

จากตําแหน�งตามวาระพร-อมกันท้ังหมด ให-เร่ิมดําเนินการตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ ภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีพ-นจากตําแหน�ง 

ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ-นจากตําแหน�ง
นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง ให-ดําเนินการดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได-รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกา 
ให-นํามาตรา ๒๕๕ (๑) มาใช-บังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ให-ดําเนินการเลือกให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีพ-นจากตําแหน�ง 

(๒) ในกรณีท่ีเป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได-รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ�ศาล
ปกครองสูงสุด ให-นํามาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช-บังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี ให-ดําเนินการเลือกให-แล-วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีพ-นจากตําแหน�ง 

(๓) ในกรณีท่ีเป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) ให-นํา
มาตรา ๒๕๗ มาใช-บังคับโดยอนุโลม ในกรณีน้ี ให-เสนอช่ือผู-สมควรเป4นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู-ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) หรือ (๔) เป4นจํานวนสองเท�าของผู-ซึ่งพ-นจากตําแหน�งต�อประธาน
วุฒิสภา และให-วุฒิสภามีมติเลือก  ท้ังน้ี ให-ดําเนินการเลือกให-แล-วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ี
พ-นจากตําแหน�ง 

ในกรณีท่ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ-นจากตําแหน�งไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนใน
ระหว�างท่ีอยู�นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให-ดําเนินการตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต�วัน
เปUดสมัยประชุมของรัฐสภา 

ในกรณีท่ีประธานศาลรัฐธรรมนูญพ-นจากตําแหน�ง ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ 
วรรคสอง มาใช-บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 
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มาตรา ๒๖๒  ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดท่ี
รัฐสภาให-ความเห็นชอบแล-ว ก�อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนําร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ันข้ึนทูลเกล-าทูลกระหม�อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย8ทรงลงพระปรมาภิไธยตาม
มาตรา ๙๓ หรือร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดท่ีรัฐสภาลงมติ
ยืนยันตามมาตรา ๙๔ ก�อนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนําร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ันข้ึนทูลเกล-าทูลกระหม�อมถวายอีกคร้ังหน่ึง 

(๑) หากสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา
รวมกัน มีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา เห็นว�าร�าง
พระราชบัญญัติดังกล�าวมีข-อความขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไม�ถูกต-องตาม
บทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี ให-เสนอความเห็นต�อประธานสภาผู-แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานรัฐสภา แล-วแต�กรณี แล-วให-ประธานแห�งสภาท่ีได-รับความเห็นดังกล�าวส�งความเห็นน้ันไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ-งให-นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม�ชักช-า 

(๒) หากสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา
รวมกัน มีจํานวนไม�น-อยกว�าย่ีสิบคน เห็นว�าร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล�าวมี
ข-อความขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไม�ถูกต-องตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี ให-
เสนอความเห็นต�อประธานสภาผู-แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล-วแต�กรณี แล-ว
ให-ประธานแห�งสภาท่ีได-รับความเห็นดังกล�าว ส�งความเห็นน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และ
แจ-งให-นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม�ชักช-า 

(๓) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว�าร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล�าวมีข-อความขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไม�ถูกต-องตามบทบัญญัติ
แห�งรัฐธรรมนูญน้ี ให-ส�งความเห็นเช�นว�าน้ันไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และแจ-งให-ประธานสภา
ผู-แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ทราบโดยไม�ชักช-า 

ในระหว�างท่ีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให-นายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการ
เพ่ือประกาศใช-ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล�าวไว-จนกว�าศาล
รัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

ถ-าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�าร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ันมีข-อความขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี หรือตราข้ึนโดยไม�ถูกต-องตามบทบัญญัติแห�ง
รัฐธรรมนูญน้ี และข-อความดังกล�าวเป4นสาระสําคัญของร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ัน ให-ร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันเป4น
อันตกไป 

ถ-าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�าร�างพระราชบัญญัติหรือร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ันมีข-อความขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ีแต�มิใช�กรณีตามวรรคสาม ให-ข-อความท่ีขัดหรือ
แย-งน้ันเป4นอันตกไป และให-นายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ แล-วแต�กรณี 
ต�อไป 

 
มาตรา ๒๖๓  บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ (๒) ให-นํามาใช-บังคับกับร�างข-อบังคับการ

ประชุมสภาผู-แทนราษฎร ร�างข-อบังคับการประชุมวุฒิสภา และร�างข-อบังคับการประชุมรัฐสภา ท่ีสภา
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ผู-แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล-วแต�กรณี ให-ความเห็นชอบแล-ว แต�ยังมิได-ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ด-วย โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖๔  ในการท่ีศาลจะใช-บทบัญญัติแห�งกฎหมายบังคับแก�คดีใด ถ-าศาลเห็น

เองหรือคู�ความโต-แย-งว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมายน้ันต-องด-วยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไม�มีคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส�วนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติน้ัน ให-ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว-
ช่ัวคราว และส�งความเห็นเช�นว�าน้ันตามทางการเพ่ือศาลรัฐธรรมนูญจะได-พิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญเห็นว�าคําโต-แย-งของคู�ความตามวรรคหน่ึงไม�เป4นสาระอัน
ควรได-รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม�รับเร่ืองดังกล�าวไว-พิจารณาก็ได- 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให-ใช-ได-ในคดีท้ังปวง แต�ไม�กระทบกระเทือนถึงคํา
พิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุดแล-ว 

 
มาตรา ๒๖๕  ในการปฏิบัติหน-าท่ี ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ

หลักฐานท่ีเก่ียวข-องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให-ถ-อยคํา ตลอดจนขอให-ศาล พนักงาน
สอบสวน หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน ดําเนินการใดเพ่ือ
ประโยชน8แห�งการพิจารณาได- 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแต�งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ี
มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๖๖  ในกรณีท่ีมีป7ญหาเก่ียวกับอํานาจหน-าท่ีขององค8กรต�าง ๆ ตาม

รัฐธรรมนูญ ให-องค8กรน้ันหรือประธานรัฐสภา เสนอเร่ืองพร-อมความเห็นต�อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัย 

 
มาตรา ๒๖๗  องค8คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการน่ังพิจารณาและในการ

ทําคําวินิจฉัย ต-องประกอบด-วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม�น-อยกว�าเก-าคน คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญให-ถือเสียงข-างมาก เว-นแต�จะมีบัญญัติเป4นอย�างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ี 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป4นองค8คณะทุกคนจะต-องทําคําวินิจฉัยในส�วนของตน
พร-อมแถลงด-วยวาจาต�อท่ีประชุมก�อนการลงมติ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให-
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย�างน-อยต-องประกอบด-วยความเป4นมาหรือคํา
กล�าวหา สรุปข-อเท็จจริงท่ีได-มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในป7ญหาข-อเท็จจริงและข-อ
กฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ียกข้ึนอ-างอิง 

 
มาตรา ๒๖๘  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให-เป4นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล และองค8กรอ่ืนของรัฐ 
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มาตรา ๒๖๙  วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให-เป4นไปตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
กําหนด ซึ่งต-องกระทําโดยมติเอกฉันท8ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให-ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง อย�างน-อยต-องมีหลักประกันข้ัน
พ้ืนฐานเร่ืองการพิจารณาคดีโดยเปUดเผย การให-โอกาสคู�กรณีแสดงความเห็นของตนก�อนการวินิจฉัย
คดี การให-สิทธิคู�กรณีขอตรวจดูเอกสารท่ีเก่ียวกับตน การเปUดโอกาสให-มีการคัดค-านตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และการให-เหตุผลประกอบคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญด-วย 

 
มาตรา ๒๗๐  ศาลรัฐธรรมนูญมีหน�วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเป4นอิสระ โดยมี

เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป4นผู-บังคับบัญชาข้ึนตรงต�อประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
การแต�งต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต-องได-รับความเห็นชอบของคณะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ดําเนินการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

ส�วนท่ี ๓ 
ศาลยุติธรรม 

   
 

มาตรา ๒๗๑  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เว-นแต�คดีท่ี
รัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายบัญญัติให-อยู�ในอํานาจของศาลอ่ืน 

 
มาตรา ๒๗๒  ศาลยุติธรรมมีสามช้ัน คือ ศาลช้ันต-น ศาลอุทธรณ8 และศาลฎีกา เว-น

แต�ที่มีบัญญัติไว-เป4นอย�างอ่ืนในรัฐธรรมนูญน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
ให-มีแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค8คณะผู-

พิพากษาประกอบด-วยผู-พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู-พิพากษาศาลฎีกา จํานวนเก-า
คน ซึ่งได-รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให-เลือกเป4นรายคดี 

อํานาจหน-าท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองและวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ให-เป4นไปตามท่ีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ีและใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

 
มาตรา ๒๗๓  การแต�งต้ังและการให-ผู-พิพากษาในศาลยุติธรรมพ-นจากตําแหน�ง ต-อง

ได-รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก�อน แล-วจึงนําความกราบบังคมทูล 
การเลื่อนตําแหน�ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู-พิพากษาในศาลยุติธรรม 

ต-องได-รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการน้ีให-คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมแต�งต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนช้ันศาลละหน่ึงคณะ เพ่ือเสนอความคิดเห็นในเร่ืองดังกล�าว
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 
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มาตรา ๒๗๔  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด-วยบุคคลดังต�อไปน้ี 
(๑) ประธานศาลฎีกาเป4นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิในแต�ละช้ันศาล ช้ันศาลละสี่คน รวมเป4นสิบสองคน ซึ่ง

เป4นข-าราชการตุลาการในแต�ละช้ันศาล และได-รับเลือกจากข-าราชการตุลาการในทุกช้ันศาล 
(๓) กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไม�เป4นหรือเคยเป4นข-าราชการตุลาการ 

และได-รับเลือกจากวุฒิสภา 
คุณสมบัติ ลักษณะต-องห-าม และวิธีการเลือกกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ ให-เป4นไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๒๗๕  ศาลยุติธรรมมีหน�วยธุรการของศาลยุติธรรมท่ีเป4นอิสระ โดยมี

เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเป4นผู-บังคับบัญชาข้ึนตรงต�อประธานศาลฎีกา 
การแต�งต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ต-องได- รับความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ดําเนินการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

ส�วนท่ี ๔ 
ศาลปกครอง 

   
 

มาตรา ๒๗๖  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเป4นข-อพิพาทระหว�าง
หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน หรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีอยู�ใน
บังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว�างหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน หรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีอยู�ในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของ
รัฐบาลด-วยกัน ซึ่งเป4นข-อพิพาทอันเน่ืองมาจากการกระทําหรือการละเว-นการกระทําท่ีหน�วยราชการ 
หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน หรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐน้ัน ต-องปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือเน่ืองจากการกระทําหรือการละเว-นการกระทําท่ีหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท-องถ่ิน หรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐน้ัน ต-องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน-าท่ีตาม
กฎหมาย  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ให-มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันต-น และจะมีศาลปกครอง ช้ันอุทธรณ8
ด-วยก็ได- 

 
มาตรา ๒๗๗  การแต�งต้ังและการให-ตุลาการในศาลปกครองพ-นจากตําแหน�ง ต-อง

ได-รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติก�อน แล-วจึงนํา
ความกราบบังคมทูล 

ผู-ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร8และผู-ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ�นดินอาจ
ได-รับแต�งต้ังให-เป4นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได- การแต�งต้ังให-บุคคลดังกล�าวเป4นตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ให-แต�งต้ังไม�น-อยกว�าหน่ึงในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท้ังหมด และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 
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ต-องได-รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติและได-รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาก�อน แล-วจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตําแหน�ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง ต-อง
ได-รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๗๘  การแต�งต้ังตุลาการในศาลปกครองให-ดํารงตําแหน�งประธานศาล

ปกครองสูงสุดน้ัน เม่ือได-รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล-ว 
ให-นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต�งต้ังต�อไป 

 
มาตรา ๒๗๙  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด-วยบุคคล ดังต�อไปน้ี 
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป4นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิจํานวนเก-าคนซึ่งเป4นตุลาการในศาลปกครองและได-รับ

เลือกจากตุลาการในศาลปกครองด-วยกันเอง 
(๓) กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งได-รับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรี

อีกหน่ึงคน 
คุณสมบัติ ลักษณะต-องห-าม และวิธีการเลือกกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ ให-เป4นไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๒๘๐  ศาลปกครองมีหน�วยธุรการของศาลปกครองท่ีเป4นอิสระ โดยมี

เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป4นผู-บังคับบัญชาข้ึนตรงต�อประธานศาลปกครองสูงสุด 
การแต�งต้ังเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ต-องได- รับความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ดําเนินการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 

ส�วนท่ี ๕ 
ศาลทหาร 

   
 

มาตรา ๒๘๑  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

การแต�งต้ังและการให-ตุลาการศาลทหารพ-นจากตําแหน�ง ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

 
หมวด ๙ 

การปกครองส�วนท-องถ่ิน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 
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มาตรา ๒๘๒  ภายใต-บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต-องให-ความเป4นอิสระแก�ท-องถ่ินตาม
หลักแห�งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ8ของประชาชนในท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๒๘๓  ท-องถ่ินใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได- ย�อมมีสิทธิได-รับจัดต้ังเป4น

องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ิน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การกํากับดูแลองค8กรปกครองส�วนท-องถ่ิน ต-องทําเท�าท่ีจําเป4นตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ แต�ต-องเป4นไปเพ่ือการคุ-มครองประโยชน8ของประชาชนในท-องถ่ินหรือประโยชน8ของประเทศ
เป4นส�วนรวม  ท้ังน้ี จะกระทบถึงสาระสําคัญแห�งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ8ของ
ประชาชนในท-องถ่ินหรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว- มิได- 

 
มาตรา ๒๘๔  องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินท้ังหลายย�อมมีความเป4นอิสระในการ

กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจ
หน-าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

การกําหนดอํานาจและหน-าท่ีระหว�างรัฐกับองค8กรปกครองส�วนท-องถ่ิน และระหว�าง
องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินด-วยกันเอง ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึงการกระจาย
อํานาจเพ่ิมข้ึนให-แก�ท-องถ่ินเป4นสําคัญ 

เพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนให-แก�ท-องถ่ินอย�างต�อเน่ือง ให-มีกฎหมาย
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งอย�างน-อยต-องมีสาระสําคัญดังต�อไปน้ี 

(๑) การกําหนดอํานาจและหน-าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหว�างรัฐกับ
องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินและระหว�างองค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินด-วยกันเอง 

(๒) การจัดสรรสัดส�วนภาษีและอากรระหว�างรัฐกับองค8กรปกครองส�วนท-องถ่ิน โดย
คํานึงถึงภาระหน-าท่ีของรัฐกับองค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินและระหว�างองค8กรปกครองส�วนท-องถ่ิน
ด-วยกันเองเป4นสําคัญ 

(๓) การจัดให-มีคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงทําหน-าท่ีตาม (๑) และ (๒) ประกอบด-วย
ผู-แทนของหน�วยราชการท่ีเก่ียวข-อง ผู-แทนขององค8กรปกครองส�วนท-องถ่ิน และผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเท�ากัน 

ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจและหน-าท่ีและการจัดสรรภาษีและอากรตาม (๑) และ 
(๒) ให-แก�องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินใดแล-ว คณะกรรมการตาม (๓) จะต-องนําเร่ืองดังกล�าวมา
พิจารณาทบทวนใหม�ทุกระยะเวลาไม�เกินห-าป5นับแต�วันท่ีมีการกําหนดอํานาจและหน-าท่ีหรือวันท่ีมี
การจัดสรรภาษีและอากร แล-วแต�กรณี เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและ
หน-าท่ี และการจัดสรรภาษีและอากรท่ีได-กระทําไปแล-ว  ท้ังน้ี ต-องคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึน
ให-แก�ท-องถ่ินเป4นสําคัญ 

การดําเนินการตามวรรคสี่ เม่ือได-รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงาน
รัฐสภาแล-ว ให-มีผลใช-บังคับได- 

 
มาตรา ๒๘๕  องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินต-องมีสภาท-องถ่ินและคณะผู-บริหาร

ท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน 
สมาชิกสภาท-องถ่ินต-องมาจากการเลือกต้ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 
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คณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินให-มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท-องถ่ิน 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินและคณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินท่ีมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ให-ใช-วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

สมาชิกสภาท-องถ่ิน คณะผู-บริหารท-องถ่ิน หรือผู-บริหารท-องถ่ิน มีวาระการดํารง
ตําแหน�งคราวละสี่ป5 

คณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินจะเป4นข-าราชการซึ่งมีตําแหน�งหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ-างของหน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส�วน
ท-องถ่ิน มิได- 

คุณสมบัติของผู-มีสิทธิเลือกต้ังและผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง หลักเกณฑ8และวิธีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ิน คณะผู-บริหารท-องถ่ินและผู-บริหารท-องถ่ิน ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

ในกรณีท่ีมีการยุบสภาท-องถ่ิน หรือในกรณีท่ีสมาชิกสภาท-องถ่ินพ-นจากตําแหน�งท้ัง
คณะตามมาตรา ๒๘๖ และต-องมีการแต�งต้ังคณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินเป4นการ
ช่ัวคราว มิให-นําบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาใช-บังคับ  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 

 
มาตรา ๒๘๖  ราษฎรผู-มีสิทธิเลือกต้ังในองค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินใดมีจํานวนไม�

น-อยกว�าสามในสี่ของจํานวนผู-มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นว�าสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือ
ผู-บริหารท-องถ่ินผู-ใดขององค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินน้ันไม�สมควรดํารงตําแหน�งต�อไป ให-สมาชิกสภา
ท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินผู-น้ันพ-นจากตําแหน�ง  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การลงคะแนนเสียงตามวรรคหน่ึงต-องมีผู-มีสิทธิเลือกต้ังมาลงคะแนนไม�น-อยกว�าก่ึง
หน่ึงของจํานวนผู-มีสิทธิเลือกต้ังท้ังหมด 

 
มาตรา ๒๘๗  ราษฎรผู-มีสิทธิเลือกต้ังในองค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินใดมีจํานวนไม�

น-อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู-มีสิทธิเลือกต้ังในองค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินน้ัน มีสิทธิเข-าช่ือร-องขอต�อ
ประธานสภาท-องถ่ินเพ่ือให-สภาท-องถ่ินพิจารณาออกข-อบัญญัติท-องถ่ินได- 

คําร-องขอตามวรรคหน่ึงต-องจัดทําร�างข-อบัญญัติท-องถ่ินเสนอมาด-วย 
หลักเกณฑ8และวิธีการเข-าช่ือรวมท้ังการตรวจสอบ ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๒๘๘  การแต�งต้ังและการให-พนักงานและลูกจ-างขององค8กรปกครองส�วน

ท-องถ่ินพ-นจากตําแหน�ง ต-องเป4นไปตามความต-องการและความเหมาะสมของแต�ละท-องถ่ินและต-อง
ได-รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส�วนท-องถ่ินก�อน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

คณะกรรมการพนักงานส�วนท-องถ่ินตามวรรคหน่ึงจะต-องประกอบด-วย ผู-แทนของ
หน�วยราชการท่ีเก่ียวข-อง ผู-แทนขององค8กรปกครองส�วนท-องถ่ิน และผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเท�ากัน 

การโยกย-าย การเลื่อนตําแหน�ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษพนักงานและ
ลูกจ-างขององค8กรปกครองส�วนท-องถ่ิน ให-เป4นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 
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มาตรา ๒๘๙  องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินย�อมมีหน-าท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิป7ญญาท-องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของท-องถ่ิน 
องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินย�อมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมและการฝYกอาชีพตาม

ความเหมาะสมและความต-องการภายในท-องถ่ินน้ัน และเข-าไปมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐ แต�ต-องไม�ขัดต�อมาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การจัดการศึกษาอบรมภายในท-องถ่ินตามวรรคสอง องค8กรปกครองส�วนท-องถ่ินต-อง
คํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป7ญญาท-องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท-องถ่ินด-วย 

 
มาตรา ๒๙๐  เพ่ือส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล-อม องค8กรปกครองส�วน

ท-องถ่ินย�อมมีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
กฎหมายตามวรรคหน่ึงอย�างน-อยต-องมีสาระสําคัญดังต�อไปน้ี 
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช-ประโยชน8จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล-อมท่ีอยู�ในเขตพ้ืนท่ี 
(๒) การเข-าไปมีส�วนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมท่ีอยู�นอก

เขตพ้ืนท่ี เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต�อการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 
(๓) การมีส�วนร�วมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ีซึ่ง

อาจมีผลกระทบต�อคุณภาพสิ่งแวดล-อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

หมวด ๑๐ 
การตรวจสอบการใช-อํานาจรัฐ 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
การแสดงบัญชีรายการทรัพย8สินและหน้ีสิน 

   
 
มาตรา ๒๙๑  ผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองดังต�อไปน้ี มีหน-าท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย8สินและหน้ีสินของตน คู�สมรส และบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ ต�อคณะกรรมการปHองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ทุกคร้ังท่ีเข-ารับตําแหน�งหรือพ-นจากตําแหน�ง 

(๑) นายกรัฐมนตรี 
(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ข-าราชการการเมืองอ่ืน 
(๖) ผู-บริหารท-องถ่ินและสมาชิกสภาท-องถ่ินตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
บัญชีตามวรรคหน่ึงให-ย่ืนพร-อมเอกสารประกอบซึ่งเป4นสําเนาหลักฐานท่ีพิสูจน8ความ

มีอยู�จริงของทรัพย8สินและหน้ีสินดังกล�าว รวมท้ังสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได-บุคคลธรรมดาใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 
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รอบป5ภาษีท่ีผ�านมา โดยผู-ย่ืนจะต-องลงลายมือช่ือรับรองความถูกต-องกํากับไว-ในบัญชีและสําเนา
หลักฐานท่ีย่ืนไว-ทุกหน-าด-วย 

 
มาตรา ๒๙๒  บัญชีแสดงรายการทรัพย8สินและหน้ีสินตามมาตรา ๒๙๑ ให-แสดง

รายการทรัพย8สินและหน้ีสินท่ีมีอยู�จริงในวันท่ีย่ืนบัญชีดังกล�าว และต-องย่ืนภายในกําหนดเวลา
ดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป4นการเข-ารับตําแหน�ง ให-ย่ืนภายในสามสิบวันนับแต�วันเข-ารับ
ตําแหน�ง 

(๒) ในกรณีท่ีเป4นการพ-นจากตําแหน�ง ให-ย่ืนภายในสามสิบวันนับแต�วันพ-นจาก
ตําแหน�ง 

(๓) ในกรณีท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งได-ย่ืนบัญชีไว-แล-ว ตายในระหว�างดํารง
ตําแหน�งหรือก�อนย่ืนบัญชีหลังจากพ-นจากตําแหน�ง ให-ทายาทหรือผู-จัดการมรดก ย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพย8สินและหน้ีสินท่ีมีอยู�ในวันท่ีผู-ดํารงตําแหน�งน้ันตาย ภายในเก-าสิบวันนับแต�วันท่ีผู-ดํารง
ตําแหน�งตาย 

ผู-ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู-บริหารท-องถ่ิน สมาชิกสภาท-องถ่ิน หรือผู-
ดํารงตําแหน�งทางการเมืองซึ่งพ-นจากตําแหน�ง นอกจากต-องย่ืนบัญชีตาม (๒) แล-ว ให-มีหน-าท่ีย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย8สินและหน้ีสินอีกคร้ังหน่ึงภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีพ-นจากตําแหน�งดังกล�าว
มาแล-วเป4นเวลาหน่ึงป5ด-วย 

 
มาตรา ๒๙๓  เม่ือได-รับบัญชีแสดงรายการทรัพย8สินและหน้ีสินและเอกสาร

ประกอบแล-ว ให-ประธานกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติหรือกรรมการปHองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติซึ่งประธานกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ
มอบหมาย ลงลายมือช่ือกํากับไว-ในบัญชีทุกหน-า 

บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหน่ึงของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให-เปUดเผย
ให-สาธารณชนทราบโดยเร็วแต�ต-องไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีครบกําหนดต-องย่ืนบัญชีดังกล�าว บัญชี
ของผู-ดํารงตําแหน�งอ่ืนห-ามมิให-เปUดเผยแก�ผู-ใด เว-นแต�การเปUดเผยดังกล�าวจะเป4นประโยชน8ต�อการ
พิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยช้ีขาด และได-รับการร-องขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน 

ให-ประธานกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติจัดให-มีการประชุม
คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเพ่ือตรวจสอบความถูกต-องและความมีอยู�
จริงของทรัพย8สินและหน้ีสินดังกล�าวโดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๙๔  ในกรณีท่ีมีการย่ืนบัญชีเพราะเหตุท่ีผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองผู-ใด

พ-นจากตําแหน�งหรือตาย ให-คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติทําการ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย8สินและหน้ีสินของผู-ดํารงตําแหน�งน้ัน แล-วจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ รายงานดังกล�าวให-ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าผู-ดํารงตําแหน�งตามวรรคหน่ึงผู-ใดมีทรัพย8สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ ให-
ประธานกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติส�งเอกสารท้ังหมดท่ีมีอยู�พร-อมท้ังรายงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 
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ผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือดําเนินคดีต�อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองให-ทรัพย8สินท่ีเพ่ิมข้ึนผิดปกติน้ันตกเป4นของแผ�นดินต�อไป 

ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคห-า มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๙๕  ผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองผู-ใดจงใจไม�ย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย8สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี หรือจงใจย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพย8สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบด-วยข-อความอันเป4นเท็จ หรือปกปUดข-อเท็จจริงท่ี
ควรแจ-งให-ทราบ ให-ผู-น้ันพ-นจากตําแหน�งนับแต�วันท่ีครบกําหนดต-องย่ืนตามมาตรา ๒๙๒ หรือนับแต�
วันท่ีตรวจพบว�ามีการกระทําดังกล�าว แล-วแต�กรณี และผู-น้ันต-องห-ามมิให-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง
ใด ๆ เป4นเวลาห-าป5นับแต�วันท่ีพ-นจากตําแหน�ง 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให-คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติเสนอเร่ืองให-ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดต�อไป และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดแล-ว 
ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙๖  บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา ๒๙๓ วรรคหน่ึงและ

วรรคสาม และมาตรา ๒๙๕ วรรคหน่ึง ให-ใช-บังคับกับเจ-าหน-าท่ีอ่ืนของรัฐตามท่ีบัญญัติในกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริตด-วยโดยอนุโลม 

 
ส�วนท่ี ๒ 

คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๒๙๗  คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

ประกอบด-วยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย8
ทรงแต�งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติต-องเป4นผู-ซึ่งมีความซื่อสัตย8
สุจริตเป4นท่ีประจักษ8 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๒๕๖ 

การสรรหาและการเลือกกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ให-นํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ มาใช-บังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี โดยให-คณะกรรมการสรรหา
กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติจํานวนสิบห-าคน ประกอบด-วย ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป4นนิติ
บุคคลทุกแห�ง ซึ่งเลือกกันเองให-เหลือเจ็ดคน ผู-แทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเป4น
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร พรรคละหน่ึงคน ซึ่งเลือกกันเองให-เหลือห-าคน เป4นกรรมการ 

ให-ประธานวุฒิสภาเป4นผู-ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

 
มาตรา ๒๙๘  กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติมีวาระการดํารง

ตําแหน�งเก-าป5นับแต�วันท่ีพระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ัง และให-ดํารงตําแหน�งได-เพียงวาระเดียว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 
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กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติซึ่งพ-นจากตําแหน�งตามวาระ 
ต-องปฏิบัติหน-าท่ีต�อไปจนกว�ากรรมการซึ่งได-รับแต�งต้ังใหม�จะเข-ารับหน-าท่ี 

การพ-นจากตําแหน�ง การสรรหาและการเลือกกรรมการปHองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ มาใช-บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๙๙  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร มีสิทธิเข-าช่ือร-องขอต�อประธานวุฒิสภาว�ากรรมการ
ปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติผู-ใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝRาฝWนรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ8ท่ีเป4นการเสื่อมเสียแก�เกียรติศักด์ิของการดํารงตําแหน�งอย�างร-ายแรง 
และขอให-วุฒิสภามีมติให-พ-นจากตําแหน�งได- 

มติของวุฒิสภาให-กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติพ-นจาก
ตําแหน�งตามวรรคหน่ึง ต-องมีคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�
ของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๓๐๐  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา 

มีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา มีสิทธิเข-าช่ือร-องขอ
ต�อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองว�ากรรมการปHองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห�งชาติผู-ใดรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน-าท่ี หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�ง
หน-าท่ีราชการ 

คําร-องขอตามวรรคหน่ึงต-องระบุพฤติการณ8ท่ีกล�าวหาว�าผู-ดํารงตําแหน�งดังกล�าว
กระทําการตามวรรคหน่ึงเป4นข-อ ๆ ให-ชัดเจน และให-ย่ืนต�อประธานวุฒิสภา เม่ือประธานวุฒิสภา
ได-รับคําร-องแล-วให-ส�งคําร-องดังกล�าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง
เพ่ือพิจารณาพิพากษา 

กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติผู-ถูกกล�าวหา จะปฏิบัติหน-าท่ีใน
ระหว�างน้ันมิได-จนกว�าจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง
ให-ยกคําร-องดังกล�าว 

 
มาตรา ๓๐๑  คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติมีอํานาจ

หน-าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ไต�สวนข-อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร-อมท้ังทําความเห็นเสนอต�อวุฒิสภาตาม

มาตรา ๓๐๕ 
(๒) ไต�สวนข-อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร-อมท้ังทําความเห็นส�งไปยังศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ 
(๓) ไต�สวนและวินิจฉัยว�าเจ-าหน-าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริต

ต�อหน-าท่ี หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ีราชการ หรือความผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ีในการ
ยุติธรรม เพ่ือดําเนินการต�อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการปHองกันและปราบปราม
การทุจริต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 
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(๔) ตรวจสอบความถูกต-องและความมีอยู�จริงรวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพย8สินและหน้ีสินของผู-ดํารงตําแหน�งตามมาตรา ๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสาร
ประกอบท่ีได-ย่ืนไว- 

(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน-าท่ีพร-อมข-อสังเกตต�อ
คณะรัฐมนตรี สภาผู-แทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป5 และนํารายงานน้ันออกพิมพ8เผยแพร�ต�อไป 

(๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใช-บังคับกับการปฏิบัติหน-าท่ีของ

คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติด-วย โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๐๒  คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติมีหน�วย

ธุรการของคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติท่ีเป4นอิสระ โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเป4นผู-บังคับบัญชาข้ึนตรงต�อประธาน
กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

การแต�งต้ังเลขาธิการคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ต-อง
ได-รับความเห็นชอบของคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติและวุฒิสภา 

สํานักงานคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติมีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 
ส�วนท่ี ๓ 

การถอดถอนจากตําแหน�ง 
   

 
มาตรา ๓๐๓  ผู-ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการ
สูงสุด ผู-ใดมีพฤติการณ8รํ่ารวยผิดปกติ ส�อไปในทางทุจริตต�อหน-าท่ี ส�อว�ากระทําผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ี
ราชการ ส�อว�ากระทําผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ีในการยุติธรรม หรือส�อว�าจงใจใช-อํานาจหน-าท่ีขัดต�อ
บทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผู-น้ันออกจากตําแหน�งได- 

บทบัญญัติวรรคหน่ึงให-ใช-บังคับกับผู-ดํารงตําแหน�งดังต�อไปน้ีด-วย คือ 
(๑) กรรมการการเลือกต้ัง ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

และกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
(๒) ผู-พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู-ดํารงตําแหน�งระดับสูง  ท้ังน้ี 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรา ๓๐๔  สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร หรือประชาชนผู-มีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม�น-อยกว�าห-า
หม่ืนคน มีสิทธิเข-าช่ือร-องขอต�อประธานวุฒิสภาเพ่ือให-วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให-ถอดถอน
บุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตําแหน�งได- คําร-องขอดังกล�าวต-องระบุพฤติการณ8ท่ีกล�าวหาว�าผู-
ดํารงตําแหน�งดังกล�าวกระทําความผิดเป4นข-อ ๆ ให-ชัดเจน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของ
วุฒิสภา มีสิทธิเข-าช่ือร-องขอต�อประธานวุฒิสภาเพ่ือให-วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให-ถอดถอน
สมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหน�งได- 

หลักเกณฑ8 วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเข-าช่ือร-องขอตามวรรคหน่ึง ให-
เป4นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรา ๓๐๕  เม่ือได-รับคําร-องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล-ว ให-ประธานวุฒิสภาส�งเร่ือง

ให-คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติดําเนินการไต�สวนโดยเร็ว 
เม่ือไต�สวนเสร็จแล-ว ให-คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติทํา

รายงานเสนอต�อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกล�าวต-องระบุให-ชัดเจนว�าข-อกล�าวหาตามคําร-องขอข-อใดมี
มูลหรือไม�เพียงใด พร-อมท้ังระบุเหตุแห�งการน้ัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเห็นว�าข-อกล�าวหา
ตามคําร-องขอข-อใดเป4นเร่ืองสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะข-อน้ันส�งไปให-วุฒิสภาพิจารณาไปก�อนก็
ได- 

ถ-าคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติมีมติว�าข-อกล�าวหาใดมี
มูล นับแต�วันดังกล�าว ผู-ดํารงตําแหน�งท่ีถูกกล�าวหาจะปฏิบัติหน-าท่ีต�อไปมิได-จนกว�าวุฒิสภาจะมีมติ 
และให-ประธานกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติส�งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู�
พร-อมท้ังความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๓๐๖ และอัยการสูงสุดเพ่ือ
ดําเนินการฟHองคดีต�อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู- ดํารงตําแหน�งทางการเมืองต�อไป แต�ถ-า
คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเห็นว�าข-อกล�าวหาใดไม�มีมูล ให-ข-อกล�าวหา
ข-อน้ันเป4นอันตกไป 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว�ารายงาน เอกสาร และความเห็นท่ีคณะกรรมการปHองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติส�งให-ตามวรรคสี่ยังไม�สมบูรณ8พอท่ีจะดําเนินคดีได- ให-อัยการสูงสุด
แจ-งให-คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติทราบเพ่ือดําเนินการต�อไป โดยให-ระบุ
ข-อท่ีไม�สมบูรณ8น้ันให-ครบถ-วนในคราวเดียวกัน ในกรณีน้ี ให-คณะกรรมการปHองกันและปราบปราบ
การทุจริตแห�งชาติและอัยการสูงสุดต้ังคณะทํางานข้ึนคณะหน่ึง โดยมีผู-แทนจากแต�ละฝRายจํานวนฝRาย
ละเท�ากัน เพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให-สมบูรณ8 แล-วส�งให-อัยการสูงสุดเพ่ือฟHองคดีต�อไป 
ในกรณีท่ีคณะทํางานดังกล�าวไม�อาจหาข-อยุติเก่ียวกับการดําเนินการฟHองคดีได- ให-คณะกรรมการ
ปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติมีอํานาจดําเนินการฟHองคดีเองหรือแต�งต้ังทนายความให-
ฟHองคดีแทน ก็ได- 

 
มาตรา ๓๐๖  เม่ือได-รับรายงานตามมาตรา ๓๐๕ แล-ว ให-ประธานวุฒิสภาจัดให-มี

การประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณากรณีดังกล�าวโดยเร็ว 
ในกรณีที่คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติส�งรายงานให-นอก

สมัยประชุม ให-ประธานวุฒิสภาแจ-งให-ประธานรัฐสภาทราบเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระ
บรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป4นการประชุมสมัยวิสามัญ และให-ประธานรัฐสภาลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 
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มาตรา ๓๐๗  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งต-องกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ มติท่ีให-ถอดถอนผู-ใดออกจากตําแหน�ง ให-ถือเอาคะแนนเสียงไม�น-อยกว�าสามในห-าของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของวุฒิสภา 

ผู-ใดถูกถอดถอนออกจากตําแหน�งให-ผู-น้ันพ-นจากตําแหน�งหรือให-ออกจากราชการ
นับแต�วันท่ีวุฒิสภามีมติให-ถอดถอน และให-ตัดสิทธิผู-น้ันในการดํารงตําแหน�งใดในทางการเมืองหรือใน
การรับราชการเป4นเวลาห-าป5 

มติของวุฒิสภาตามมาตราน้ีให-เป4นท่ีสุด และจะมีการร-องขอให-ถอดถอนบุคคล
ดังกล�าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได- แต�ไม�กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

 
ส�วนท่ี ๔ 

การดําเนินคดีอาญากับผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
   

 
มาตรา ๓๐๘  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา หรือข-าราชการการเมืองอ่ืน ถูกกล�าวหาว�ารํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ี
ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ีหรือทุจริตต�อหน-าท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนให-ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง มีอํานาจพิจารณาพิพากษา 

บทบัญญัติวรรคหน่ึงให-ใช-บังคับกับกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวหรือบุคคลอ่ืนเป4นตัวการ 
ผู-ใช- หรือผู-สนับสนุนด-วย 

 
มาตรา ๓๐๙  ผู-เสียหายจากการกระทําตามมาตรา ๓๐๘ มีสิทธิย่ืนคําร-องต�อ

คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเพ่ือให-ดําเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ได-
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริต 

ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๓๐๕ วรรคหน่ึง วรรคสี่ และวรรคห-า มาใช-บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๑๐  ในการพิจารณาคดี ให-ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�ง

ทางการเมืองยึดสํานวนของคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเป4นหลักในการ
พิจารณา และอาจไต�สวนหาข-อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได-ตามท่ีเห็นสมควร 

ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใช-บังคับกับการปฏิบัติหน-าท่ีของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองด-วยโดยอนุโลม 

บทบัญญัติว�าด-วยความคุ-มกันของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตาม
มาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗ มิให-นํามาใช-บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 
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มาตรา ๓๑๑  การพิพากษาคดีให-ถือเสียงข-างมาก โดยผู-พิพากษาซึ่งเป4นองค8คณะ
ทุกคนต-องทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป4นหนังสือพร-อมท้ังต-องแถลงด-วยวาจาต�อท่ีประชุมก�อนการ
ลงมติ 

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอย�างน-อยต-องประกอบด-วย 
(๑) ช่ือผู-ถูกกล�าวหา 
(๒) เร่ืองท่ีถูกกล�าวหา 
(๓) ข-อกล�าวหาและสรุปข-อเท็จจริงท่ีได-จากการพิจารณา 
(๔) เหตุผลในการวินิจฉัยท้ังในป7ญหาข-อเท็จจริงและข-อกฎหมาย 
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายท่ียกข้ึนอ-างอิง 
(๖) คําวินิจฉัยคดี รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย8สินท่ีเก่ียวข-อง ถ-ามี 
คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง

ให-เปUดเผยและเป4นท่ีสุด 
 

หมวด ๑๑ 
การตรวจเงินแผ�นดิน 
   

 
มาตรา ๓๑๒  การตรวจเงินแผ�นดิน ให-กระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน

และผู-ว�าการตรวจเงินแผ�นดินท่ีเป4นอิสระและเป4นกลาง 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ประกอบด-วยประธานกรรมการคนหน่ึงและ

กรรมการอ่ืนอีกเก-าคน ซึ่งพระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู-มีความชํานาญ
และประสบการณ8ด-านการตรวจเงินแผ�นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ
ด-านอ่ืน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินมีหน�วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินท่ี
เป4นอิสระ โดยมีผู-ว�าการตรวจเงินแผ�นดินเป4นผู-บังคับบัญชาข้ึนตรงต�อประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน ตามท่ีบัญญัติไว-ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการตรวจเงินแผ�นดิน 

พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังผู-ว�าการตรวจเงินแผ�นดินตามคําแนะนําของวุฒิสภา จาก
ผู-มีความชํานาญและประสบการณ8ด-านการตรวจเงินแผ�นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน
การคลัง หรือด-านอ่ืน 

ให-ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต�งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผ�นดินและผู-ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน 

กรรมการตรวจเงินแผ�นดินมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละหกป5นับแต�วันท่ี
พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ัง และให-ดํารงตําแหน�งได-เพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ ลักษณะต-องห-าม การสรรหาและการเลือก และการพ-นจากตําแหน�งของ
กรรมการตรวจเงินแผ�นดินและผู-ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน รวมท้ังอํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ�นดิน ผู-ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ให-เป4นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการตรวจเงินแผ�นดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 
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การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได-รับการแต�งต้ังเป4นกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดินและผู-ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน จะต-องเป4นไปเพ่ือให-ได-บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
และมีความซื่อสัตย8สุจริต และเพ่ือให-ได-หลักประกันความเป4นอิสระในการปฏิบัติหน-าท่ีของบุคคล
ดังกล�าว 

 
หมวด ๑๒ 

การแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๓๑๓  การแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําได-ก็แต�โดยหลักเกณฑ8และ

วิธีการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ญัตติขอแก-ไขเพ่ิมเติมต-องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู-แทน

ราษฎรมีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในห-าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของสภาผู-แทนราษฎร หรือ
จากสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม�น-อยกว�าหน่ึงในห-าของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรจะเสนอหรือร�วมเสนอญัตติดังกล�าวได-เม่ือ
พรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรน้ันสังกัดมีมติให-เสนอได- 

ญัตติขอแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีมีผลเป4นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได- 

(๒) ญัตติขอแก-ไขเพ่ิมเติมต-องเสนอเป4นร�างรัฐธรรมนูญแก-ไขเพ่ิมเติมและให-รัฐสภา
พิจารณาเป4นสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหน่ึงข้ันรับหลักการ ให-ใช-วิธีเรียกช่ือและ
ลงคะแนนโดยเปUดเผย และต-องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด-วยในการแก-ไขเพ่ิมเติมน้ัน ไม�น-อยกว�าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา 

(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ให-ถือเอา
เสียงข-างมากเป4นประมาณ 

(๕) เม่ือการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล-ว ให-รอไว-สิบห-าวัน เม่ือพ-นกําหนดน้ีแล-ว
ให-รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามต�อไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามข้ันสุดท-าย ให-ใช-วิธีเรียกช่ือและลงคะแนน
โดยเปUดเผย และต-องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด-วยในการท่ีจะให-ออกใช-เป4นรัฐธรรมนูญมากกว�าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู�ของท้ังสองสภา 

(๗) เม่ือการลงมติได-เป4นไปตามท่ีกล�าวแล-ว ให-นําร�างรัฐธรรมนูญแก-ไขเพ่ิมเติมข้ึน
ทูลเกล-าทูลกระหม�อมถวาย และให-นําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๑๔  ให-คณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 
เป4นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 
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ในระหว�างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพร-อมกันท้ังหมดตามมาตรา 
๓๒๓ ให-ประธานองคมนตรีทําหน-าท่ีคณะองคมนตรีด-วย และให-คณะองคมนตรีท่ีเหลืออยู�ทําหน-าท่ี
รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมิให-นํามาตรา ๒๐ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๔ วรรคสาม มาใช-บังคับ และให-คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหน่ึงข้ึนทําหน-าท่ีประธาน
เป4นการช่ัวคราว 

 
มาตรา ๓๑๕  นับแต�วันประกาศใช- รัฐธรรมนูญน้ี ให-สภาผู-แทนราษฎรตาม

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดท-ายโดยรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย แก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทําหน-าท่ีสภาผู-แทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญน้ีจนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ และให-วุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดท-ายโดยรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย แก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทําหน-าท่ีวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญน้ี จนถึงวันท่ีครบสี่ป5นับแต�วันท่ีพระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห-า 
(๑) หรือวันเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห-า (๒) แล-วแต�กรณี 

ให-สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี คง
เป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ีอยู�ต�อไปจนครบอายุของสภา
ผู-แทนราษฎร หรือเม่ือมีการยุบสภา หรือเม่ือสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แล-วแต�กรณี ใน
กรณีท่ีตําแหน�งสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรว�างลงไม�ว�าด-วยเหตุใด ๆ ให-สภาผู-แทนราษฎรประกอบด-วย
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรเท�าท่ีมีอยู� 

ให-สมาชิกวุฒิสภาซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี คงเป4นสมาชิก
วุฒิสภาตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ีจนกว�าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาจะสิ้นสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดท-ายโดยรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย แก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ หรือสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แล-วแต�กรณี ในกรณีท่ีตําแหน�งสมาชิกวุฒิสภาว�างลงไม�ว�าด-วยเหตุ
ใด ๆ ให-วุฒิสภาประกอบด-วยสมาชิกวุฒิสภาเท�าท่ีมีอยู� 

มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๗ (๓) มาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๕ 
(๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๔ มาใช-บังคับกับ
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามวรรคสองและสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสาม 

ในกรณีท่ีมีเหตุให-สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลงพร-อมกัน
ท้ังหมด ให-ดําเนินการให-มีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี ในคราวแรก
ดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเม่ือครบสี่ป5นับแต�วันท่ี
พระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ัง ให-ดําเนินการเลือกต้ังให-แล-วเสร็จภายในหกสิบวันก�อนวันครบสี่ป5 ในกรณี
เช�นน้ี ให-อายุของวุฒิสภาและสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท่ีได-รับเลือกต้ัง เร่ิมนับต้ังแต�วันท่ีสมาชิก
ภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลง 

(๒) ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๒๓ ให-
ดําเนินการเลือกต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา แต�ถ-ายังไม�มีกฎหมายดังกล�าว ให-นํากฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 
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ราษฎรซึ่งมีผลใช-บังคับอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี มาใช-
บัง คับกับการเลือก ต้ังสมาชิกวุฒิสภาด-วย โดยให- ใช- คําว� า  “สมาชิกวุฒิสภา” แทนคําว� า 
“สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร” ทุกแห�งและให-ประธานกรรมการการเลือกต้ังท่ีต้ังข้ึนตามมาตรา ๓๑๙ 
เป4นผู-รักษาการตามกฎหมายดังกล�าว และในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว�าบทบัญญัติใด
ของกฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรขัดหรือแย-งหรือไม�สอดคล-องกับรัฐธรรมนูญ
น้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดระเบียบท่ีจําเป4นข้ึนใช-แทนบทบัญญัติน้ันได-เพ่ือให-การ
เลือกต้ังเป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ระเบียบดังกล�าวและความเห็นท่ีว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมาย
ดังกล�าวน้ันขัดหรือแย-งหรือไม�สอดคล-องกับรัฐธรรมนูญน้ี ให-ส�งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบ
ด-วยรัฐธรรมนูญก�อนประกาศใช-ในราชกิจจานุเบกษา 

การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาตาม (๒) ให-กระทําภายในเก-าสิบวันนับแต�วันครบสอง
ร-อยสี่สิบวันนับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี และมิให-ดําเนินการเลือกต้ังในวันเดียวกันกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ 

 
มาตรา ๓๑๖  ให-ประธานสภาผู-แทนราษฎร รองประธานสภาผู-แทนราษฎร และ

ผู-นําฝRายค-านในสภาผู-แทนราษฎร ซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี คงเป4น
ประธานสภาผู-แทนราษฎร รองประธานสภาผู-แทนราษฎร และผู-นําฝRายค-านในสภาผู-แทนราษฎร ตาม
บทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 

ให-ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งดํารงตําแหน�งอยู�ในวันประกาศใช-
รัฐธรรมนูญน้ี คงเป4นประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 
จนกว�าอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ จะสิ้นสุดลงหรือพ-นจากตําแหน�งก�อนถึงวาระตามมาตรา 
๓๒๓ 

ให-คณะกรรมาธิการซึ่งปฏิบัติหน-าท่ีอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี คงเป4น
คณะกรรมาธิการตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 

ให-ข-อบังคับการประชุมสภาผู-แทนราษฎร ข-อบังคับการประชุมของวุฒิสภา และ
ข-อบังคับการประชุมของรัฐสภา ซึ่งมีผลใช-บังคับอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี ยังคงมีผลใช-บังคับ
อยู�ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี และให-ข-อบังคับการประชุมดังกล�าวสิ้นผลลงเม่ือมีกรณี
ใดกรณีหน่ึงแล-วแต�กรณี ดังต�อไปน้ี 

(๑) เม่ือสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๓๑๕ วรรคหน่ึง สิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเป4น
กรณีตามมาตรา ๓๒๓ 

(๒) เม่ือมีการตราข-อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้ึนใหม�ตามรัฐธรรมนูญน้ี ซึ่งต-องไม�
เกินสองร-อยสี่สิบวันนับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 

(๓) เม่ือมีการตราข-อบังคับการประชุมรัฐสภาข้ึนใหม�ตามรัฐธรรมนูญน้ี ซึ่งต-องไม�
เกินสองร-อยสี่สิบวันนับแต�วันเรียกประชุมรัฐสภาภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรอัน
เป4นการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๓๑๗  ให-คณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผ�นดินอยู�ในวันประกาศใช-

รัฐธรรมนูญน้ี คงเป4นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 
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ให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๓๔ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดท-ายโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย แก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ มาใช-บังคับกับการอภิปรายไม�ไว-วางใจรัฐมนตรีเป4นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรี
ตามวรรคหน่ึงหรือกับการอภิปรายไม�ไว-วางใจรัฐมนตรีเป4นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีท่ีจัดต้ังข้ึนใหม�
ในระหว�างท่ียังไม�มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล-วแต�กรณี และถ-ามติไม�
ไว-วางใจมีคะแนนเสียงตามท่ีกําหนด ก็ให-รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีดังกล�าว พ-นจากตําแหน�ง 

เม่ือมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล-ว ให-คณะรัฐมนตรี
ตามวรรคหน่ึงหรือคณะรัฐมนตรีท่ีจัดต้ังข้ึนใหม�ก�อนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามมาตรา 
๓๒๔ แล-วแต�กรณี พ-นจากตําแหน�ง แต�ต-องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน-าท่ีไปจนกว�าคณะรัฐมนตรีท่ี
จัดต้ังข้ึนใหม�จะเข-ารับหน-าท่ี 

มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ มาตรา 
๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๖ (๒) (๓) และ (๖) มาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๕ วรรคสี่ และมาตรา 
๒๑๖ (๕) มาใช-บังคับกับการดํารงตําแหน�งและการพ-นจากตําแหน�งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ตามมาตราน้ี 

 
มาตรา ๓๑๘  ในวาระเร่ิมแรก ให-คณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว�าด-วย

ระเบียบข-าราชการฝRายตุลาการ เป4นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญน้ี จนกว�าจะ
มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๔ และการเลือกต้ังกรรมการตุลาการให-เป4นไป
ตามกฎหมายว�าด-วยระเบียบข-าราชการฝRายตุลาการ 

ภายในสามป5นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี ให-ดําเนินการท้ังหลายอันจําเป4น
เพ่ือให-การเป4นไปตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๓๑๙  ในวาระเร่ิมแรก ให-วุฒิสภาดําเนินการเลือกกรรมการการเลือกต้ังตาม

มาตรา ๑๓๖ ภายในสามสิบวันนับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี และมิให-นํากําหนดเวลาตามมาตรา 
๑๓๘ มาใช-บังคับ 

ในวาระเร่ิมแรก ในระหว�างท่ียังไม�มีประธานศาลปกครองสูงสุด ให-คณะกรรมการ
สรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง มีจํานวนเก-าคน ประกอบด-วย อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐท่ีเป4นนิติบุคคลทุกแห�งซึ่งเลือกกันเองให-เหลือห-าคน ผู-แทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเป4น
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎร พรรคละหน่ึงคน ซึ่งเลือกกันเองให-เหลือสี่คน เป4นกรรมการ 

ในกรณีที่ยังมิได-มีการประกาศใช-กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ให-คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดระเบียบอันจําเป4นแก�การปฏิบัติหน-าท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญน้ี ระเบียบดังกล�าวให-ส�งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด-วยรัฐธรรมนูญก�อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให-ใช-บังคับได-จนกว�ากฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยคณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีผลใช-บังคับ 

 
มาตรา ๓๒๐  ในวาระเร่ิมแรก ให-คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห�ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก-ไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดท-ายโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 
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ไทย แก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป4นศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญน้ี จนกว�าจะมี
ศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง 

ในวาระเร่ิมแรกให-ดําเนินการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ และ
มาตรา ๒๕๗ ภายในสี่สิบห-าวันนับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 

ในระหว�างท่ียังไม�มีศาลปกครองสูงสุด มิให-นํามาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช-บังคับ และให-
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด-วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหน่ึงและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีกสิบ
สองคนซึ่งพระมหากษัตริย8ทรงแต�งต้ังจากบุคคลตามมาตรา ๒๕๕ (๑) (๓) และ (๔) 

 
มาตรา ๓๒๑  ให-คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในวงราชการและสํานักงานคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการตามกฎหมายว�าด-วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ เป4นคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติและสํานักงานคณะกรรมการ
ปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ตามรัฐธรรมนูญน้ี แล-วแต�กรณี จนกว�าจะมีการแต�งต้ัง
คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติหรือจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการปHองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห�งชาติขึ้นตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญน้ี ซึ่งต-องกระทําภายในสองป5นับ
แต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 

เพ่ือประโยชน8ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญน้ี ให-คณะกรรมการปHองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการตามวรรคหน่ึงกําหนดระเบียบอันจําเป4นแก�การ
ปฏิบัติหน-าท่ีของคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติตามรัฐธรรมนูญน้ี ระเบียบ
ดังกล�าวให-ส�งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด-วยรัฐธรรมนูญก�อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และให-ใช-บังคับได-จนกว�ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริต
จะมีผลใช-บังคับ 

ในวาระเร่ิมแรก ในระหว�างท่ียังไม�มีประธานศาลปกครองสูงสุด ให-คณะกรรมการ
สรรหากรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติตามมาตรา ๒๙๗ วรรคสาม มีจํานวนสิบสี่
คน ประกอบด-วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ท่ีเป4นนิติบุคคลทุกแห�งซึ่งเลือกกันเองให-เหลือเจ็ดคน และผู-แทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิก
เป4นสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร พรรคละหน่ึงคน ซึ่งเลือกกันเองให-เหลือห-าคนเป4นกรรมการ 

 
มาตรา ๓๒๒  ในวาระเร่ิมแรก กรรมการการเลือกต้ัง ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ท่ีวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสาม มีมติเลือก ให-มี
ระยะเวลาดํารงตําแหน�งเพียงก่ึงหน่ึงของวาระท่ีกําหนดไว-สําหรับตําแหน�งดังกล�าว และเพ่ือประโยชน8
ในการเลือกผู-ดํารงตําแหน�งดังกล�าวเป4นคราวแรกโดยวุฒิสภาซึ่งเลือกต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญน้ี มิให-นํา
บทบัญญัติที่ให-ดํารงตําแหน�งดังกล�าวได-เพียงวาระเดียวมาใช-บังคับ 

ก�อนท่ีจะมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญน้ี การถอดถอนผู-ดํารง
ตําแหน�งต�าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญน้ี ให-เป4นมติของท่ีประชุมร�วมของสภาผู-แทนราษฎรกับวุฒิสภาตาม
มาตรา ๓๑๕ และให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๙ (๑๔) มาตรา ๑๑๘ (๑๐) มาตรา ๑๓๓ (๘) มาตรา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 
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๑๔๑ (๕) มาตรา ๑๖๘ (๓) มาตรา ๒๑๖ (๘) มาตรา ๒๖๐ (๖) มาตรา ๒๙๙ มาตรา ๓๐๓ มาตรา 
๓๐๔ และมาตรา ๓๐๗ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒๓  ภายในสองร-อยสี่สิบวันนับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี ให-รัฐสภา

ดําเนินการพิจารณาและให-ความเห็นชอบร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง และร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยพรรคการเมือง ให-แล-ว
เสร็จทุกฉบับ โดยในระหว�างเวลาดังกล�าวจะยุบสภาผู-แทนราษฎรมิได- 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให-ดําเนินการดังต�อไปน้ี 
(๑) ให-สภาผู-แทนราษฎรพิจารณาร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรค

หน่ึงให-แล-วเสร็จภายในหน่ึงร-อยย่ีสิบวันนับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี ในกรณีท่ีพ-นกําหนดเวลา
ดังกล�าวแต�การพิจารณาร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึงยังไม�แล-วเสร็จทุกฉบับ 
ให-สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรสิ้นสุดลงพร-อมกันท้ังหมด และห-ามมิให-มีการดําเนินการ
เลือกต้ังท่ัวไปตามรัฐธรรมนูญน้ี จนกว�าจะมีการให-ความเห็นชอบร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึงแล-วเสร็จทุกฉบับ หรือเป4นกรณีตามมาตรา ๓๒๔ ในกรณีน้ี ให-วุฒิสภาทํา
หน-าท่ีรัฐสภาและดําเนินการเสนอและพิจารณาร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล�าวให-
แล-วเสร็จภายในเก-าสิบวันนับแต�วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดหน่ึงร-อยย่ีสิบวันนับแต�วันประกาศใช-
รัฐธรรมนูญน้ี 

(๒) ในกรณีท่ีสภาผู-แทนราษฎรพิจารณาร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหน่ึงทุกฉบับแล-วเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม (๑) ให-วุฒิสภาพิจารณาร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล�าวให-แล-วเสร็จภายในเก-าสิบวันนับแต�วันท่ีวุฒิสภาได-รับร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล�าว 

(๓) ในกรณีท่ีวุฒิสภาไม�สามารถพิจารณาร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามวรรคหน่ึงทุกฉบับให-แล-วเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๒) ให-สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงพร-อมกันท้ังหมด ในกรณีท่ีร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดได-รับความ
เห็นชอบจากสภาผู-แทนราษฎรแล-ว ให-ถือว�าร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันได-รับความ
เห็นชอบจากรัฐสภาแล-ว และให-นํามาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช-บังคับกับร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล�าวโดยอนุโลม 

ร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีรัฐสภาให-ความเห็นชอบแล-วหรือถือว�า
รัฐสภาให-ความเห็นชอบแล-วตามมาตราน้ี ให-นายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๓ โดยพลัน และ
มิให-นํากําหนดเวลาตามมาตรา ๙๓ มาใช-บังคับ 

มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙ เฉพาะส�วนท่ีว�าด-วยร�างพระราชบัญญัติเก่ียวด-วย
การเงิน มาใช-บังคับกับการเสนอและการพิจารณาร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรค
หน่ึงของสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง (๑) และ (๒) 

ในการดําเนินการตามมาตราน้ี มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ มาใช-บังคับ 
 
มาตรา ๓๒๔  ให-ดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ี เม่ือ

มีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 
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(๑) ในกรณีท่ีรัฐสภาให-ความเห็นชอบร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุก
ฉบับแล-วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหน่ึง หรือในกรณีท่ีสภาผู-แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาซึ่งทําหน-าท่ีรัฐสภาตามมาตรา ๓๒๓ พิจารณาให-ความเห็นชอบร�างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล�าวทุกฉบับภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ ให-คณะกรรมการการเลือกต้ังตาม
มาตรา ๓๑๙ ดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ีภายในหกสิบวันนับแต�
วันท่ีสภาผู-แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเม่ือมีกรณีตามมาตรา ๓๒๓ 

(๒) ในกรณีท่ีท้ังสภาผู-แทนราษฎรและวุฒิสภาไม�สามารถพิจารณาและให-ความ
เห็นชอบร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหน่ึง ให-แล-วเสร็จภายใน
กําหนด ให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญน้ีภายในเก-าสิบวันนับแต�วันท่ีพ-น
กําหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหน่ึง และให-นํากฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทน
ราษฎรซึ่งมีผลใช-บังคับอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย-งต�อรัฐธรรมนูญน้ี มาใช-
บังคับกับการเลือกต้ังดังกล�าว โดยให-ประธานกรรมการการเลือกต้ังท่ีต้ังข้ึนตามมาตรา ๓๑๙ เป4นผู-
รักษาการตามกฎหมายดังกล�าวและในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว�าบทบัญญัติใดของ
กฎหมายว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎร ขัดหรือแย-งหรือไม�สอดคล-องกับรัฐธรรมนูญน้ี 
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดระเบียบท่ีจําเป4นข้ึนใช-แทนบทบัญญัติน้ันได-เพ่ือให-การ
เลือกต้ังเป4นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ระเบียบดังกล�าวและความเห็นท่ีว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมาย
ดังกล�าวน้ันขัดหรือแย-งหรือไม�สอดคล-องกับรัฐธรรมนูญน้ี ให-ส�งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ความชอบด-วยรัฐธรรมนูญก�อนประกาศใช-ในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือได-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาข้ึนใหม�ตาม
รัฐธรรมนูญน้ีแล-ว และยังไม�มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหน่ึง ครบ
ทุกฉบับ ให-สภาผู-แทนราษฎรและวุฒิสภาดําเนินการพิจารณาและให-ความเห็นชอบร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ียังไม�ได-ตราข้ึนตามมาตรา ๓๒๓ โดยให-เร่ิมนับกําหนดเวลานับ
แต�วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรอันเป4นการเลือกต้ังท่ัวไป เป4นต-นไป และให-นําความใน (๒) 
และมาตรา ๓๑๕ วรรคห-า (๒) มาใช-บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๒๕  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรอันเป4นการเลือกต้ังท่ัวไปคร้ัง

แรกภายหลังการประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี มิให-นํากําหนดเวลาตามมาตรา ๑๐๗ (๔) มาใช-บังคับ 
 
มาตรา ๓๒๖  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว�าด-วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อย�างน-อยต-องมีสาระสําคัญ
ดังต�อไปน้ี 

(๑) การแจ-งเหตุท่ีทําให-ไม�อาจไปเลือกต้ัง และการอํานวยความสะดวกในการไป
เลือกต้ัง 

(๒) การให-ผู-มีสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง ออกเสียงลงคะแนน 
(๓) การจัดทําบัญชีรายช่ือผู-สมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ การตรวจสอบและ

การคัดช่ือผู-สมัครรับเลือกต้ังท่ีซ้ํากันออกจากการสมัครรับเลือกต้ัง และการประกาศรายช่ือผู-สมัครรับ
เลือกต้ังซึ่งอยู�ในบัญชีรายช่ือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 
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(๔) การกําหนดแบบบัตรเลือกต้ังซึ่งต-องมีท่ีสําหรับทําเคร่ืองหมายว�าไม�ลงคะแนน
เลือกต้ังผู-สมัครรับเลือกต้ัง และการประกาศจํานวนผู-ไม�ประสงค8จะลงคะแนนเลือกผู-สมัครรับเลือกต้ัง 

(๕) การสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู-แทนราษฎรและการแนะนําผู-สมัครรับ
เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ รวมท้ังวิธีการแนะนําผู-สมัครรับเลือกต้ังโดยผู-สมัครรับเลือกต้ังเป4น
สมาชิกวุฒิสภาเองหรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจกระทําได- 

(๖) การจํากัดวงเงินค�าใช-จ�ายของผู-สมัครรับเลือกต้ัง การแต�งต้ังสมุห8บัญชีเลือกต้ัง
โดยผู-สมัครรับเลือกต้ัง การตรวจสอบและการประกาศผลการตรวจสอบค�าใช-จ�ายในการเลือกต้ังของ
ผู-สมัครรับเลือกต้ัง 

(๗ )  การ นับคะแนนและการประกาศผลการ นับคะแนนในการเลื อก ต้ั ง
สมาชิกสภาผู-แทนราษฎรในแต�ละเขตเลือกต้ัง ซึ่งต-องกระทําโดยเปUดเผย ณ สถานท่ีแห�งใดแห�งหน่ึง
แต�เพียงแห�งเดียว เว-นแต�เป4นกรณีท่ีมีความจําเป4นเฉพาะท-องท่ี คณะกรรมการการเลือกต้ังจะกําหนด
เป4นอย�างอ่ืนก็ได- 

(๘) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 
(๙) การประกาศรายช่ือผู-ได-รับเลือกต้ังจากผู-สมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ และ

การเลื่อนผู-มีรายช่ืออยู�ในลําดับถัดไปข้ึนมาแทนผู-ได-รับเลือกต้ังจากผู-สมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชี
รายช่ือซึ่งพ-นจากตําแหน�ง 

 
มาตรา ๓๒๗  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว�าด-วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง อย�างน-อยต-องมีสาระสําคัญดังต�อไปน้ี 
(๑) อํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๒) การดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งอย�างน-อยต-องประกอบด-วย

เร่ืองการแบ�งเขตเลือกต้ัง การจัดให-มีบัญชีรายช่ือผู-มีสิทธิเลือกต้ัง และการนับคะแนนใหม� 
(๓) การให-การศึกษาแก�ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย8ทรงเป4นประมุข 
(๔) กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๕) การดําเนินคดีในศาลโดยคณะกรรมการการเลือกต้ังในความผิดเก่ียวกับการ

เลือกต้ังหรือพรรคการเมือง 
(๖) ความร�วมมือท่ีศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ

ต-องให-แก�คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๗) การรับรองและการแต�งต้ังผู-แทนองค8การเอกชนเพ่ือประโยชน8ในการตรวจสอบ

การเลือกต้ัง 
(๘) การจัดให-มีหน�วยงานท่ีเป4นอิสระเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน โดยมีประธานกรรมการการเลือกต้ังเป4นผู-บังคับบัญชาสูงสุด 
(๙) กําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังจะเร่ิมควบคุมและดําเนินการจัดหรือ

จัดให-มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ิน ซึ่งต-องไม�เกินสิบป5นับแต�วันประกาศใช-
รัฐธรรมนูญน้ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 
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มาตรา ๓๒๘  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว�าด-วยพรรคการเมือง อย�างน-อยต-องมีสาระสําคัญดังต�อไปน้ี 

(๑) การจัดต้ังพรรคการเมือง ซึ่งอย�างน-อยให-กระทําได-โดยบุคคลต้ังแต�สิบห-าคนข้ึน
ไป และการจดแจ-งการจัดต้ังพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมือง 

(๒) การเลิกพรรคการเมือง  ท้ังน้ี โดยมิให-นําเอาเหตุท่ีพรรคการเมืองไม�ส�งสมาชิก
สมัครรับเลือกต้ัง หรือเหตุที่ไม�มีสมาชิกของพรรคการเมืองได-รับเลือกต้ัง มาเป4นเหตุให-ต-องเลิกหรือยุบ
พรรคการเมือง 

(๓) การดําเนินกิจการของพรรคการเมืองและการจัดทํารายงานการดําเนินกิจการ
ของพรรคการเมือง 

(๔) การสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ 
(๕) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน8อย�างอ่ืนแก�พรรคการเมืองโดยรัฐ การ

จํากัดวงเงินค�าใช-จ�ายของพรรคการเมืองในการเลือกต้ัง และการควบคุมการรับบริจาคของพรรค
การเมือง 

(๖) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบและ
การเปUดเผยท่ีมาของรายได-และการใช-จ�ายของพรรคการเมือง 

(๗) การจัดทําบัญชีแสดงรายรับและรายจ�ายของพรรคการเมือง และบัญชีแสดง
ทรัพย8สินและหน้ีสินของพรรคการเมือง ซึ่งต-องแสดงโดยเปUดเผยซึ่งท่ีมาของรายได-และการใช-จ�าย
ประจําป5ของพรรคการเมืองในทุกรอบป5ปฏิทิน เพ่ือเสนอต�อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือตรวจสอบ
และประกาศให-สาธารณชนทราบ 

 
มาตรา ๓๒๙  ภายในสองป5นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี ให-ดําเนินการตรา

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังต�อไปน้ีให-แล-วเสร็จ 
(๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 
(๒) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริต 
(๓) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�ง

ทางการเมือง 
(๔) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการตรวจเงินแผ�นดิน 
(๕) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด-วยการออกเสียงประชามติ 
 
มาตรา ๓๓๐  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว�าด-วยผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา อย�างน-อยต-องมีสาระสําคัญดังต�อไปน้ี 
(๑) การปฏิบัติหน-าท่ีของผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 
(๒) ความร�วมมือท่ีศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ

ต-องให-แก�ผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 
(๓) คุณสมบัติและหลักเกณฑ8การแต�งต้ังเลขาธิการสํานักงานผู-ตรวจการแผ�นดินของ

รัฐสภา 
(๔) อํานาจหน-าท่ีของสํานักงานผู-ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 
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มาตรา ๓๓๑  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว�าด-วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริต อย�างน-อยต-องมีสาระสําคัญดังต�อไปน้ี 

(๑) การกําหนดลักษณะอันเป4นการรํ่ารวยผิดปกติ และการกระทําอันเป4นการทุจริต
ต�อหน-าท่ี 

(๒) การห-ามกระทําการอันเป4นการขัดกันระหว�างประโยชน8ส�วนบุคคลและประโยชน8
ส�วนรวมซึ่งผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ-าหน-าท่ีอ่ืนของรัฐต-องรับผิดชอบ ท้ังในระหว�างดํารง
ตําแหน�งหรือหลังพ-นจากตําแหน�งตามเวลาท่ีกําหนด 

(๓) ตําแหน�งและช้ันของผู-พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ ตําแหน�งและ
ระดับของข-าราชการ พนักงาน และผู-ดํารงตําแหน�งอ่ืน ท่ีต-องแสดงบัญชีทรัพย8สินและหน้ีสินและท่ี
อาจถูกถอดถอนได-ตามรัฐธรรมนูญน้ี 

(๔) การให-ผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองและเจ-าหน-าท่ีของรัฐแสดงทรัพย8สินและ
หน้ีสินพร-อมท้ังเอกสารประกอบ หลักเกณฑ8ในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพย8สินและหน้ีสินน้ัน
เป4นระยะ และหลักเกณฑ8ในการเปUดเผยบัญชีทรัพย8สินและหน้ีสิน 

(๕) วิธีการกล�าวหาว�าผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐรํ่ารวย
ผิดปกติ กระทําการทุจริตต�อหน-าท่ี กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ีราชการ กระทําความผิดต�อ
ตําแหน�งหน-าท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําการท่ีส�อให-เห็นว�ามีพฤติการณ8ดังกล�าว ซึ่งต-องระบุ
พฤติการณ8และมีหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควร 

(๖) กระบวนการไต�สวนข-อเท็จจริงและทําสํานวนในกรณีท่ีผู-ดํารงตําแหน�งทาง
การเมืองถูกกล�าวหา โดยให-คํานึงถึงฐานะของตําแหน�งซึ่งมีอํานาจให-คุณให-โทษในระดับสูง และการ
คุ-มครองผู-ถูกกล�าวหาตามสมควร 

(๗) กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในการถอดถอนผู-ใดผู-หน่ึงออกจากตําแหน�ง 
ซึ่งจะต-องเปUดเผย เว-นแต�มีความจําเป4นเพ่ือคุ-มครองประโยชน8สาธารณะสําคัญ และการลงมติซึ่งต-อง
กระทําเป4นการลับ 

(๘) กระบวนการไต�สวนและวินิจฉัยในกรณีท่ีเจ-าหน-าท่ีของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทํา
การทุจริตต�อหน-าท่ี กระทําความผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ีราชการ หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ี
ในการยุติธรรม โดยต-องกําหนดกระบวนการให-เหมาะสมกับระดับของตําแหน�งและการคุ-มครองผู-ถูก
กล�าวหาตามสมควร 

(๙) การดําเนินคดีอาญากับเจ-าหน-าท่ีอ่ืนของรัฐซึ่งมิใช�ผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง
ในศาลซึ่งมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 

(๑๐) ความร�วมมือท่ีศาล พนักงานสอบสวน หรือหน�วยงานของรัฐ ต-องให-แก�
คณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 

(๑๑) การดําเนินการตามมาตรา ๓๐๕ วรรคห-า เพ่ือฟHองคดี รวมท้ังอํานาจในการนํา
ตัวผู-ถูกกล�าวหามาดําเนินคดีต�อไป 

(๑๒) หลักเกณฑ8และวิธีการให-ชดใช-ราคาทรัพย8สินในกรณีท่ีปรากฏว�ามีการโอนหรือ
ยักย-ายทรัพย8สิน 

(๑๓) โทษท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติจะได-รับในกรณีท่ีกระทําการโดยขาดความเท่ียงธรรม กระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน-าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 
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หรือกระทําความผิดต�อตําแหน�งหน-าท่ีราชการ ซึ่งต-องมีโทษสูงกว�าท่ีกําหนดไว-ในกฎหมายท่ีกําหนด
โทษน้ันไม�น-อยกว�าสองเท�าของโทษท่ีกําหนดไว-สําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๓๓๒  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว�าด-วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง อย�างน-อยต-องมีสาระสําคัญดังต�อไปน้ี 
(๑) อํานาจหน-าท่ีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
(๒) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ซึ่งต-องเป4นระบบไต�สวน

ข-อเท็จจริงโดยยึดสํานวนท่ีคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติสรุปไว-เป4นหลัก 
และต-องยึดถือหลักในเร่ืองการฟ7งความทุกฝRาย และสิทธิในการต�อสู-คดีของผู-ถูกกล�าวหา 

(๓) การพิจารณาคดีโดยเปUดเผย เว-นแต�จะมีความจําเป4นเพ่ือคุ-มครองประโยชน8
สาธารณะสําคัญ 

(๔) การห-ามดําเนินคดีซ้ําหรือซ-อนกัน 
(๕) การแต�งต้ังบุคคลให-ดําเนินคดีตามมาตรา ๓๐๕ 
(๖) การบังคับตามคําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง 
(๗) การอ่ืนอันจําเป4นเพ่ือให-กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเป4นไปด-วยความ

รวดเร็วและเท่ียงธรรม โดยเฉพาะความร�วมมือท่ีศาลอ่ืน พนักงานสอบสวน หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
ต-องให-แก�ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

 
มาตรา ๓๓๓  นอกจากท่ีมีบัญญัติไว-ในรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว�าด-วยการตรวจเงินแผ�นดิน อย�างน-อยต-องมีสาระสําคัญดังต�อไปน้ี 
(๑) อํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน อันได-แก� การวางนโยบาย 

การให-คําปรึกษาและคําแนะนํา การเสนอแนะให-มีการแก-ไขข-อบกพร�องเก่ียวกับการตรวจเงินแผ�นดิน 
การกําหนดหลักเกณฑ8มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ�นดิน การกําหนดหลักเกณฑ8และวิธีพิจารณา
ในเร่ืองวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัย
ความผิดทางวินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะท่ีเป4นองค8กรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผู-
สมควรดํารงตําแหน�งผู-ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน 

(๒) การปฏิบัติหน-าท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินและผู-ว�าการตรวจเงิน
แผ�นดิน 

(๓) การจัดให-มีสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินท่ีเป4นอิสระเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดําเนินการอ่ืน 

 
มาตรา ๓๓๔  ในวาระเร่ิมแรก ให-ดําเนินการต�าง ๆ ดังต�อไปน้ีให-แล-วเสร็จภายใน

เวลาท่ีกําหนด 
(๑) ให-ตรากฎหมายตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๐๐ มาตรา ๒๔๘ 

มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๘๔ วรรคสองและวรรคสาม ให-แล-วเสร็จภายในสองป5นับแต�
วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 
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(๒) ภายในสองป5นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี ให-ตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑ8ให-ผู-พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบหกสิบป5บริบูรณ8ในป5งบประมาณใด ไปดํารง
ตําแหน�งผู- พิพากษาอาวุโสเพ่ือน่ังพิจารณาพิพากษาคดีในศาลช้ันต-น ต้ังแต�วันถัดจากวันสิ้น
ป5งบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบป5บริบูรณ8 จนถึงวันสิ้นป5งบประมาณท่ีผู-พิพากษาผู-น้ันมีอายุครบหก
สิบห-าป5บริบูรณ8 และหากผู-พิพากษาอาวุโสผู-ใดผ�านการประเมินตามท่ีกฎหมายบัญญัติว�ายังมี
สมรรถภาพในการปฏิบัติหน-าท่ี ก็ให-ดํารงตําแหน�งต�อไปได-จนถึงวันสิ้นป5งบประมาณท่ีผู-พิพากษาผู-น้ัน
มีอายุครบเจ็ดสิบป5บริบูรณ8 

(๓) ให-ดําเนินการจัดต้ังศาลปกครองตามมาตรา ๒๗๖ ให-แล-วเสร็จภายในสองป5นับ
แต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 

(๔) ให-ดําเนินการให-มีคณะผู-บริหารท-องถ่ินหรือผู-บริหารท-องถ่ินท่ีมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท-องถ่ินตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสาม 
ให-ครบถ-วนภายในสองป5นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี  ท้ังน้ี เว-นแต�เป4นกรณีตามมาตรา ๓๓๕ (๗) 

 
มาตรา ๓๓๕  ในวาระเร่ิมแรก มิให-นําบทบัญญัติดังต�อไปน้ี มาใช-บังคับกับกรณีต�าง ๆ 

ภายใต-เง่ือนไขดังต�อไปน้ี 
(๑) มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับกับกฎหมายท่ี

มีผลใช-บังคับอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี หรือท่ีได-รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล-วก�อนวัน
ประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี แต�เม่ือมีการตรากฎหมายในเร่ืองดังกล�าวข้ึนใหม� หรือมีการแก-ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายดังกล�าว การดําเนินการน้ันต-องเป4นไปตามมาตรา ๒๙  ท้ังน้ี ให-นําไปใช-บังคับกับกฎหรือ
ข-อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายด-วย โดยอนุโลม 

(๒) มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๔๐ มาใช-บังคับ จนกว�าจะมีการตรากฎหมายอนุวัต
การให-เป4นไปตามบทบัญญัติดังกล�าว ซึ่งต-องไม�เกินสามป5นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี  ท้ังน้ี 
กฎหมายท่ีจะตราข้ึนจะต-องไม�กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ซึ่งมีผลสมบูรณ8
อยู�ในขณะท่ีกฎหมายดังกล�าวมีผลใช-บังคับ จนกว�าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน จะสิ้นผล 

(๓) มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง มาใช-บังคับ จนกว�าจะได-ดําเนินการให-
เป4นไปตามบทบัญญัติดังกล�าว ซึ่งต-องไม�เกินห-าป5นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 

(๔) มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๐ และมาตรา ๒๐๙ มาใช-บังคับ จนกว�าจะมีการ
ตรากฎหมายอนุวัตการให-เป4นไปตามบทบัญญัติดังกล�าว ซึ่งต-องไม�เกินสองป5นับแต�วันประกาศใช-
รัฐธรรมนูญน้ี 

(๕) มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๔๙ วรรคสามและวรรคห-า มาใช-
บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และมิให-นํามาตรา ๒๗๓ วรรคสอง มาใช-บังคับกับ
คณะกรรมการตุลาการตามมาตรา ๓๑๘ แต�ท้ังน้ีจะต-องดําเนินการเพ่ือให-การเป4นไปตามบทบัญญัติ
ดังกล�าว ซึ่งต-องไม�เกินห-าป5นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 

(๖) มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๓๗ มาใช-บังคับ จนกว�าจะมีการแก-ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติแห�งกฎหมายเพ่ือให-การเป4นไปตามบทบัญญัติดังกล�าว ซึ่งต-องไม�เกินห-าป5นับแต�วัน
ประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 

(๗) มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๘๕ วรรคสองและวรรคสาม มาใช-บังคับกับสมาชิก
หรือผู-บริหารขององค8การบริหารส�วนตําบลซึ่งเป4นสมาชิกหรือผู-บริหารโดยตําแหน�ง และดํารง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 
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ตําแหน�งอยู�ในวันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี จนกว�าจะครบวาระการดํารงตําแหน�งของสมาชิกซึ่งมาจาก
การเลือกต้ังของสภาองค8การบริหารส�วนตําบลดังกล�าว 

(๘) มิให-นําบทบัญญัติมาตรา ๒๘๘ วรรคสอง มาใช-บังคับกับองค8ประกอบ
คณะกรรมการพนักงานส�วนท-องถ่ิน จนกว�าจะมีการแก-ไขเพ่ิมเติมหรือตรากฎหมายข้ึนใหม�เพ่ืออนุวัต
การให-เป4นไปตามบทบัญญัติดังกล�าว ซึ่งต-องไม�เกินสองป5นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี 

 
มาตรา ๓๓๖  เม่ือครบห-าป5นับแต�วันประกาศใช-รัฐธรรมนูญน้ี คณะกรรมการการ

เลือกต้ัง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
มีอํานาจทํารายงานเสนอความเห็นต�อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแก-ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
น้ีหรือกฎหมายอ่ืนได- 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
วันมูหะมัดนอร8  มะทา 

ประธานรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิระ/จัดทํา 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๙ 

 
เชิงชาย/ปรับปรุง 

๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ 
 

สุทธนา/ปรับปรุง 
๒๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๕๗ 

 
 

 


